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Politisk høring af harmonisering af de åbne kørselsordninger 

i Flextrafik 

Til kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune 

 

Som en del af Midttrafiks arbejde med en harmonisering af de åbne Flext-

rafik-kørselsordninger; Flextur, Flexbus og Plustur, ønsker Midttrafiks be-

styrelse en politisk høring, hvor kommunerne får mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med kommentarer til harmoniseringen. 

 

I modtager sammen med denne mail et notat, som beskriver, hvad harmo-

niseringen betyder for jeres kommune. Harmoniseringstiltagene bygger på 

den 360 graders undersøgelse, som Megafon har udarbejdet på vegne af 

Midttrafik i foråret 2021. 

 

Høringsperioden løber fra d. 17. november 2021 – 11. marts 2022 

kl. 12.00. 

 

Evt. spørgsmål og kommentarer vedr. harmoniseringsmodellen af generel 

karakter, som Midttrafik måtte modtage, vil, udover at blive besvaret di-

rekte, også blive indskrevet på Midttrafiks hjemmeside, hvor svaret også 

vil fremgå.   

 

Spørgsmål og kommentarer bedes fremsendt til Christina Nysten Justesen 

på cnj@midttrafik.dk.  

 

Baggrundsinformation om harmoniseringsprojektet 

Midttrafiks bestyrelse godkendte d. 13. marts 2020, at Midttrafik skulle ud-

arbejde et forslag til en harmonisering af de åbne Flextrafik-kørselsordnin-

ger; Flextur, Flexbus og Plustur. 

 

Formålet med harmoniseringen er at forbedre og forenkle den åbne Flext-

rafik gennem en række tiltag, som er blevet anbefalet på baggrund af den 

360 graders undersøgelse, som Megafon har udført i foråret 2021. I under-

søgelsen deltog repræsentanter fra følgende interessentgrupper: Kunder, 
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leverandører, bestillere på administrativt niveau og Midttrafik-medarbej-

dere. 

 

Udover at forbedre og forenkle den åbne Flextrafik, har Midttrafik også haft 

fokus på, at harmoniseringen understøtter og supplerer anden kollektiv tra-

fik og dækningen af tyndt befolkede områder og således fremtidssikrer den 

kollektive trafik. 

 

Dialog med administrative medarbejdere i kommunerne 

I høringsperioden vil repræsentanter fra Midttrafiks administration afholde 

dialogmøder med de administrative medarbejdere i kommunerne, som be-

skæftiger sig med den kollektive trafik, inkl. de åbne Flextrafik-kørselsord-

ninger. 

 

På dialogmøderne vil placeringen og implementeringen af knudepunkter 

blive vendt med udgangspunkt i et oplæg, som Midttrafik medbringer på 

mødet. 

 

Midttrafik kontakter de relevante administrative medarbejdere vedrørende 

mødedatoer i løbet af uge 49. 

 

Venlig hilsen 

Midttrafik 

 

 

Christina Nysten Justesen 

Flextrafik 
 


