
 
 

 
VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK 

gældende fra 5. januar 2017 

 

Præambel  

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aar-
hus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skander-
borg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Norddjurs 
Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kom-
munes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og 
Ringkøbing-Skjern Kommunes område. 

Selskabets navn og formål  

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik. 

Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Aarhus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende 
opgaver inden for selskabets område: 

1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 
2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 
3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 
4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 
5) privatbaner. 
 

Stk. 2. I selskabet udgør Midtjyske Jernbaner og Busselskabet Aarhus Sporveje særskilte re-
sultatområder. 

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller va-
retage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som 
eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedsstandere, 
skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. 

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. 
Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til 
og har indflydelse på en sådan medfinansiering. 

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser 
grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4. 

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for 
svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers 
områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselskaber 
om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen 
skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller 
grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder. 
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§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende 
trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 
6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik. 

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en 
færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgif-
ter forbundet med selskabets drift af færgeruten. 

Repræsentantskabet  

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet væl-
ges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. 

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne 
vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale 
repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere 
deltager i selskabet.  

Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007. 

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse 
ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog 
stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selska-
bet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for 
repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger 
en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden. 

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den 
kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i ud-
pegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte 
kommunale regnskaber lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det 
største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende, endeligt godkend-
te kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvil-
ken kommune der yder det største tilskud. 

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige 
fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. 

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til 
denne vedtægt. 
Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen fore-
lægger. 
Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er 
til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8 
Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet 
vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. 
Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder. 

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt. 

Stk.2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 
mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for 
Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse 
snarest muligt efter 1. januar 2007. 
Stk. 3. Forslag til supplering af dagsordenen skal være formanden/Forberedelsesudvalget i 
hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig 
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dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsor-
denen værende punkter. 
Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden 
for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning 
herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2. 
Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at 
lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen. 
Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager om-
sorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i 
repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. 

Bestyrelsen  

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regions-
rådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årli-
ge tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentant-
skabet, jf. § 10. 

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i 
alle tilfælde af medlemmets forfald. 

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. 
Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræ-
sentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er 
deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1. 

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007. 

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og 2 næstformænd. 

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog 
skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om 
retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, stk. 3. 

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrø-
rende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmed-
lem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening 
vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 
27, stk. 3. 

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejds-
fortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsyns-
myndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den 
arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. 

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk for-
svarlig drift. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafiksel-
skaber. 
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. 
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Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i for-
ening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. 

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om: 

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 3 
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28-29 og 30, stk. 2, 
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab), 
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrol-

afgift 
5. rejseregler, 
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. 

bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik 
m.v., 

7. udbudsstrategier, 
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 5, 
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring, 
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt 

vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3, 
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, 
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber, 
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber, 
14. valg af sagkyndig revision, 
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og 
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af be-

styrelsen. 

Direktion  

§ 24. Direktionen består af en direktør. 

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og 
økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen 
udstukne rammer. 

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gen-
nemføres. 
Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale. 

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen 
træffer beslutning, jf. § 23. 

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orien-
tering for bestyrelsen. 

Finansiering  

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige for-
brug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, jf. lovens § 3, stk. 2. 

Stk.2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og 
busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele 
af selskabets administrationsudgifter. 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering. 
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Regnskab og budget  

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udar-
bejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i 
de deltagende kommuner og regionsrådet [regionsrådene] om det kommende års trafikruter, 
herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetover-
slag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet [regionsråde-
ne] senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes 
vedtagelse. 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse 
senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. 
Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med 
reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til besty-
relsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. 
§ 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i 
den kommunale styrelseslovgivning. 

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet be-
mærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger 
og regnskabets godkendelse. 
Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sen-
des til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov-
givning. 
Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal 
af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. 

Tilsyn  

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Statsforvaltningen i overensstemmelse med reglerne i 
den kommunale styrelseslovgivning. 

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyn-
dighedens godkendelse. 

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i 
overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om 
tilsynsmyndighedens godkendelse. 

Ikrafttræden og ændring af vedtægten  

§ 33. Vedtægten træder i kraft den XX. XX 2016. 

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske om-
råde, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. 
Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transport- og bygningsministe-
ren og social- og indenrigsministeren. 

 
 
 

----------------0----------------- 
 
Vedtaget af bestyrelsen den 7. september 2016 
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Godkendt af repræsentantskabet den 4. november 2016 
Godkendt af forretningsudvalget for Region Midtjylland den 11. oktober 2016 
Godkendt af Regionsrådet for Region Midtjylland den 26. oktober 2016  
Godkendt af social- og indenrigsministeren den 5. januar 2017  
Godkendt af transport- og bygningsministeren den 5. januar 2017 


