
 
 
 
Referat fra møde i NT’s bestyrelse 
- 29. maj 2007, kl. 14.00 – 18.00 i Nibe 
 
Deltagere 
Orla Hav, Region Nordjylland 
Otto Kjær Larsen, Jammerbugt Kommune 
Niels Kr. Kirketerp, Region Nordjylland 
Uffe Bro, Vesthimmerland Kommune 
Ole Westergaard, Thisted Kommune   
Preben Christensen, Mariagerfjord Kommune 
Jens Hedegaard Kristensen, Frederikshavn Kommune 
Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune 
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune 
Christian Roslev, NT 
Jens Mogensen, NT 
Nicolai Sørensen, NT 
Ole Schleemann, NT 
Finn Larsen, NT 
 
Derudover under punkt 8 og 9: 
 
Svend Heiselberg, Region Nordjylland 
Poul Roesen, Morsø Kommune 
Gerd Fischer, Rebild Kommune 
Henrik R. Madsen, Region Nordjylland 
Palle Fischer, NT 
 
Afbud fra Kristian Schnoor, Aalborg Kommune, Ole Ørnbøll, Hjørring Kommune, Lone Christi-
ansen, Læsø Kommune og Kim Toft, Brønderslev Kommune 
 

1. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 16. maj 2007 
Referat fra mødet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Der blev orienteret om … 
 
 Overvejelser om justering i børnehavekort. NT’s administration udarbejder et 

oplæg i samarbejde med Aalborg Kommunes Kollektive Trafikafdeling. Det 
overvejes, om der skal etableres en ordning som et ét-årigt forsøg, hvor der ik-
ke indsættes ekstrabusser affødt af store grupper, der rejser på børnehavekort. 

 
 TØF-konference i Korsør den 11. - 12. oktober 2007 – til kalenderen. 

 
 Status for VIVALDI+ / Archimedes-projektet. 

Nordjyllands Trafikselskab 



Bestyrelsesmøde i NT den 29. maj 2007  
 
  

 Side 2 af 5                                         

 
 Guidet tur ved ITS-konferencen onsdag den 20. juni 2007 fra 8.30 – 12.00. 

Husk tilmelding senest på bestyrelsesmødet den 15. juni af hensyn til billetter 
og rundviser! 

 

3. Budgetopfølgning 0/07, maj 2007 
Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af regnskabsresultatet for 2006 (for 
det gl. NT) og ændrede forudsætninger på en række områder, et ajourført skøn 
over omkostninger og indtægter i indeværende budgetår. 
 
Vedr. busdriften skal det bemærkes, at operatøromkostningerne er beregnet på 
grundlag af regnskabsresultatet for 2. halvår af 2006, idet konvertering af NT’s kø-
replandatabase ikke var afsluttet ved udarbejdelse af økonomirapporten. 
 
I økonomirapporten er passagerindtægterne reduceret til 335,3 mio. kr., svarende 
til en reduktion på 13 mio. kr. i forhold til budgettet. Baggrunden for reduktionen er 
dels, at passagerindtægterne i 2006 blev ca. 6,5 mio. kr. lavere end forventet på 
det tidspunkt budgettet blev udarbejdet, og dels at det på grundlag af indtægterne 
de første 3-4 måneder af 2007 vurderes, at den negative udvikling i passagertallet, 
som er registreret i 2006, forsætter i 2007. Hvis vurderingen af 2007 holder, vil der 
være tale om et fald i passagertallet på 2,0-2,5% i forhold til 2006. I forhold til bud-
get 2007 vil der være tale om et fald på 4,0-4,5%. 
 
Det skal bemærkes, at den konstaterede passagernedgang i første kvartal er en 
landstendens, som også indgår i flere af de øvrige trafikselskabers økonomirap-
portering. 
  
I forhold til det tilskudsniveau, der indbetales efter i 2007 forventes det samlede til-
skud at stige med ca. 9,2 mio. kr., hvilket med den nye a’conto-model vil indgå i de 
budgetterede a’conto betalinger i 2009. 
 
Hvad angår samordnet kørsel viser økonomirapporten samlet set, at det kommu-
nale tilskud til handicapkørslen forventes at blive 0,8 mio.kr. lavere end budgette-
ret, hvilket er udtryk for et lavere kørselsomfang end budgetteret. 
 
Budgetopfølgning 0/07 (maj 2007) blev taget til efterretning, og den sendes efter-
følgende til kommunerne og regionen til orientering. 
 

4. Budget 2008 (BO2009-2011) for NT – førstebehandling af budgetoplæg 
Budgetforslag for 2008 bygger på Finansieringsmodellen for Nordjyllands Trafik-
selskab, idet finansieringsmodellen fordeler udgifter og indtægter på regionen og 
kommunerne. 
 
Inden for busdriften kan følgende ændringer fremhæves: 
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 Passagertallet er nedjusteret fra 32,1 mio. årlige passagerer i budget 2007 til 
30,7 mio. årlige passagerer som forudsætning i budgetforslag 2008, hvilket in-
debærer en indtægtsnedgang på ca. 12 mio. kr. 

 
 Der lægges op til, at udgifterne til indførelse af Rejsekortet sættes op fra og 

med 2008 med ca. 10 mio. kr. i forhold til 2007 
 
 På administrationsområdet blev der i 2007 vedtaget en besparelse på 2-4 mio. 

kr. Der er gennemført en budgetanalyse, som dels har vist, at der ikke er noget 
der tyder på, at NT er overadministreret, dels at der er en del ekstraomkostnin-
ger forbundet med NT’s nye ”selvstændighed”, hvorfor der er afsat ekstra 1 mio. 
kr. i forhold til budget 2007 

 
 Til at understøtte gennemførelsen af tiltag i forlængelse af NT’s nye virksom-

hedsgrundlag foreslås der afsat en udviklingspulje – som i oplægget er sat til 
1,5 mio. kr., hvilket er finansieret ved en tilsvarende reduktion i udgifterne til 
trykning af køreplaner 

 
Det bemærkes, at operatøromkostningerne er beregnet og fordelt på region og 
kommuner på grundlag af data fra 2. halvår af 2006, idet konvertering af NT’s kø-
replandatabase ikke var afsluttet ved udarbejdelse af budgetforslaget. 
 
For samordnet kørsel indeholder budgetforslaget for 2008 en række ændrede for-
udsætninger i forhold til B2007. For handicapkørslen blev der i 2007 indført et nyt 
takstsystem. Effekterne af takstsystemet er indregnet i BF2008, idet der forudsæt-
tes et fald i turantallet for handicapkørslen.  
 
Samlet set forventes omkostningerne til handicapkørsel i BF 2008 at være mindre 
end B2007. Dette skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i B2007. Korrige-
ret for prisudviklingen forventes et mindreforbrug i BF2008 på knap 1 mio. kr. 
 
Budgetoplæg 2008 og budgetoverslag 2009-2011 blev godkendt med følgende 
ændringer: 
 
 Passagertallet reduceres med ca. 2,5% i 2008, 2009 men videreføres uændret i 

2010 og 2011. 
 
 Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til udviklingsprojekter i henhold til strategi-

planen. Puljen finansieres med 1,5 mio. kr. ved en tilsvarende reduktion i udgif-
terne til trykning af køreplaner samt med 1,5 mio. kr. ved en til svarende reduk-
tion i udgifterne til billetteringsudstyr. 

 
 Takststigningen indregnes med pl-udviklingen, pt. svarende til 2,5%. Daniel Ny-

boe Andersen kunne ikke tiltræde denne beslutning. 
 
Desuden indarbejder administrationen en beskrivelse af de økonomiske mekanis-
mer mellem specialkørslen og handicapkørslen. 
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Budgettet udarbejdes med henblik på orientering på repræsentantskabsmødet den 
15. juni og efterfølgende høring hos regionen og kommunerne, jf. budgetprocedu-
ren.  
 
Der blev spurgt til, hvor stor statens kompensation til NT er, hvad angår den ænd-
rede børnealdersgrænse mv. Administrationen redegør for spørgsmålet på næst-
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Det blev drøftet at intensivere information om mulighederne i NT’s samordnede 
kørsel overfor kommunerne fx via KKR, Kontaktudvalget eller en politisk konferen-
ce. Administrationen arbejder med forslaget. 
 

5. Fastlæggelse af tidspunkt for studierejse 2008 
Det blev aftalt at arbejde hen mod en studierejse den 12. og 13. juni 2008. 
 

6. Eventuelt 
Der blev efterlyst konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser for NT 
ved ophævelsen af kollektiv trafiks fritagelse for dieselafgifter, moms mv. Admini-
strationen søger at tilvejebringe de ønskede tal. 
 
Ole Vestergaard meldte afbud til mødet den 15. juni 2007. 
 

7. Liste over kommende sager 
 Ny model for børnehavekort (evt.15. juni 2007) 
 Udbudsstrategi 
 Arbejdsdeling mellem kommunerne og NT 
 Projekt omkring Nyd Nordjylland 
 Natbus-redegørelse 

 

8. Virksomhedsgrundlag - strategi-drøftelse 
Der er igennem foråret 2007 gennemført en strategiproces i et tæt samspil mellem 
bestyrelsen, NT’s ledelse og medarbejderne. Bestyrelsen og ledelsen har drøftet 
både visioner og målsætninger på to strategimøder. Disse drøftelser skabte grund-
lag for et personaleseminar, hvor ledelsen og medarbejderne over to dage arbej-
dede med konkrete indsatsområder og handlingsplaner. Resultatet af denne pro-
ces er sammenskrevet i et virksomhedsgrundlag. 
 
Det har været målet at fastlægge en strategi for trafikselskabets udvikling i de 
kommende år for herigennem … 
 
 at sætte nogle rammer for fremtidige beslutninger i NT og for NT’s daglige virke 

og 
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 at udpege og prioritere de fokusområder og konkrete initiativer, der skal til for at 

indfri de strategiske målsætninger 
 
Virksomhedsgrundlaget blev godkendt med henblik på præsentation heraf på re-
præsentantskabsmødet den 15. juni 2007. 
 
Administrationen overvejer, hvordan der skal rapporteres tilbage til bestyrelsen 
vedr. den løbende opfølgning på strategiplanen. 
 
Det overvejes at søge Vækstforum om midler til at oprette ekspresruter i de tyndt 
befolkede områder. 
 
Kundegrupper, der rejser i forbindelse med fritidstilbud, fremhæves (side 4 i det 
udsendte materiale). 
 
Formuleringen ”I tyndt befolkede områder vil betjeningen ske med mindst mulig 
ressourceindsats” (side 2 i det udsendte materiale) præciseres og revurderes. 
 

9. Rejsekort- temadrøftelse 
Direktøren for Rejsekort A/S, Niels M. Clemmensen fortalte om Rejsekort-projektet 
– herunder: 
 
 Generelt om Rejsekortet, hvordan fungerer systemet, organisationen mv. 

 
 Erfaringer fra lignende systemer andre steder i verden 

 
 Tidsplanen – faseinddeling med pilot på Sjælland som første fase 

 
 Forberedelse til driftsstart 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 


