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Dokumentnr. 21/04091-32 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Indstilling: 

at dagsordenen godkendes 
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Dokumentnr. 22/00091-6 
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

REGNSKAB 2021 

Sagsfremstilling: 

Sydtrafiks regnskab for 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

Ligesom i 2020 er der for 2021 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om 
håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. 
Som følge af denne aftale har Sydtrafik modtaget 97,3 mio. kr. i kompensation fra staten i 
2021.  

Regnskabet for 2021 udviser et samlet merfinansieringsbehov på 6,2 mio. kr. til kommuner 
og Region Syddanmark. 

Der er en meropkrævning vedr. bus og finansiering på 10,4 mio. kr., et 
mindrefinansieringsbehov på 0,9 mio. kr. vedr. togdrift og et samlet 
mindrefinansieringsbehov på tværs af flextrafik og siddende patientbefording på 3,3 mio. kr. 

Merbetalingen vedrørende forretningsområde bus skyldes stigende omkostningsindeks i løbet 
af 2021. Omkostningsindeks benyttes til månedlig regulering af kontraktbetalingen for kørsel 
til vognmændene. 

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på 3,0 mio. kr. til Region 
Syddanmark og en merbetaling til kommunerne på 3,2 mio. kr.  

Merbetalingen fra Region Syddanmarks tages fra Region Syddanmarks hensatte midler ved 
Sydtrafik.  

Besparelserne på tværs af Flextrafik-ordningerne og siddende patientbefordring vedrører 
områder, der ikke er relateret til Covid-19. 

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en 
budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommuner at overføre mer- eller 
mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2021 til budget 2023. De enkelte kommuner skal selv 
rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.  

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2021. Revisionens 
beretning i udkast er vedhæftet som bilag. 

Dokumentnr. 22/00091-6 
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen 

Sagsgang 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 

Mødedato 

06-05-2022 

REGNSKAB 2021 

Sagsfremsti 11 ing: 

Sydtrafiks regnskab for 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

Ligesom i 2020 er der for 2021 indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om 
håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. 
Som følge af denne aftale har Sydtrafik modtaget 97,3 mio. kr. i kompensation fra staten i 
2021. 

Regnskabet for 2021 udviser et samlet merfinansieringsbehov på 6,2 mio. kr. til kommuner 
og Region Syddanmark. 

Der er en meropkrævning vedr. bus og finansiering på 10,4 mio. kr., et 
mindrefinansieringsbehov på 0,9 mio. kr. vedr. togdrift og et samlet 
mindrefinansieringsbehov på tværs af flextrafik og siddende patientbefording på 3,3 mio. kr. 

Merbetalingen vedrørende forretningsområde bus skyldes stigende omkostningsindeks i løbet 
af 2021. Omkostningsindeks benyttes til månedlig regulering af kontraktbetalingen for kørsel 
til vognmændene. 

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en samlet merbetaling på 3,0 mio. kr. til Region 
Syddanmark og en merbetaling til kommunerne på 3,2 mio. kr. 

Merbetalingen fra Region Syddanmarks tages fra Region Syddanmarks hensatte midler ved 
Sydtrafik. 

Besparelserne på tværs af Flextrafik-ordningerne og siddende patientbefordring vedrører 
områder, der ikke er relateret til Covid-19. 

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en 
budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommuner at overføre mer- eller 
mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2021 til budget 2023. De enkelte kommuner skal selv 
rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen. 

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2021. Revisionens 
beretning i udkast er vedhæftet som bilag. 
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Årets resultat viser et underskud på 4,8 mio. kr., som reguleres via egenkapitalen. 

Afskrivning på anlægsinvesteringer -3.412.267
Anlægsinvesteringer  8.571.639 
Hensættelse til tj.mænd og 
feriepengeforpligtelse -142.601
Øvrig hensættelse -146.972
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort -105.603
Årets resultat       4.764.196 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet 

Lovgrundlag: 

Regnskabet aflægges i henhold til §33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. §34.  
Regnskabsaflæggelsen er desuden reguleret i Lov om Trafikselskaber samt i regler og 
retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter 
og regnskabssystemer. Vedtægternes §33 har følgende ordlyd: ”selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med 
reglerne i den kommunale styrelseslovgivning”. 

Økonomi: 

Der henvises til regnskab 2021 som er vedlagt som bilag. 

Indstilling: 

Det indstilles: 
at regnskab 2021 godkendes 
at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for 

juli 2022 
at revisionens beretning tages til efterretning 
at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab 

fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne 
at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet 

på mødet i december til orientering 

-  

Årets resultat viser et underskud på 4,8 mio. kr., som reguleres via egenkapitalen. 

Afskrivning på anlægsinvesteringer -3.412.267 

Anlægsinvesteringer 8.571.639 
Hensættelse til tj.mænd og 
feriepengeforpligtelse -142.601 

Øvrig hensættelse -146.972 

Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort -105.603 

Arets resultat 4.764.196 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet 

Lovgrundlag: 

Regnskabet aflægges i henhold til §33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. §34. 
Regnskabsaflæggelsen er desuden reguleret i Lov om Trafikselskaber samt i regler og 
retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter 
og regnskabssystemer. Vedtægternes §33 har følgende ordlyd: "selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med 
reglerne i den kommunale styrelseslovgivning". 

Økonomi: 

Der henvises til regnskab 2021 som er vedlagt som bilag. 

Indstilling: 

Det indstilles: 
at regnskab 2021 godkendes 
at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for 

juli 2022 
at revisionens beretning tages til efterretning 
at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab 

fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne 
at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet 

på mødet i december til orientering 

Bilag: 

- Regnskab 2021 
- Revisionsberetning nr. 20 af 6. maj 2022 
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Dokumentnr. 22/01466-1 
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2023 

Sagsfremstilling: 

Forudsætningsbudget 2023 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning 
af budgetforslag 2023, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 
24. juni 2022. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet at nye aktiviteter,
takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for
de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives.

Takst 
Det udmeldte takststigningsloft for 2023 er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sat til 4,9%. 
Med Takst Vest er målsætningen at nedbringe antal rejser, der skal til for at det bliver 
økonomisk fordelagtigt at købe pendlerkort. Dette gøres ved at hæve taksterne på rejsekort 
og begrænse prisstigningerne på pendlerkort. Det er denne målsætning Sydtrafik vil følge i 
takststrategien for 2023 i Takst Vest Samarbejdet. 
Kontrolafgifterne ønskes hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. med virkning fra 1. september 2022 
eller hurtigst muligt herefter. 

Indtægter 
Som følge af Covid-19 vil der på indtægtssiden tages udgangspunkt i prognoser baseret på 
budget 2020 og en forventet påvirkning af det passagertab som Covid-19 har medført. Der 
er gennem de seneste år sket demografiske ændringer i Sydtrafiks område med en 
forskydning mellem aldersgrupperne. Udviklingen er forskellig for de enkelte kommuner. 
Tendenserne er belyst i en analyse og indarbejdes i indtægtsbudgettet. 
Med de nuværende forventninger til udviklingen i 2023 forventes indtægterne at ligge på 
indeks 90 i forhold til budget 2020 i starten af 2023 og slutte på indeks 95 med udgangen af 
2023. 
Der er på tværs af trafikselskaberne enighed om, at det kræver en ekstraordinær indsats at 
få alle passagerer tilbage i bussen, og at dette mål ikke vil blive nået i løbet af 2023. 

Nye aktiviteter 
De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygges af Sydtrafiks 
vision om at være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med 
fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet. 

Aktiviteterne i 2023 er: 
• Effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af robotløsninger

Dokumentnr. 22/01466-1 
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann 

Sagsgang 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 
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06-05-2022 

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2023 

Sagsfremsti 11 ing: 

Forudsætningsbudget 2023 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning 
af budgetforslag 2023, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 
24. juni 2022. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet at nye aktiviteter, 
takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for 
de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives. 

Takst 
Det udmeldte takststigningsloft for 2023 er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sat til 4,9%. 
Med Takst Vest er målsætningen at nedbringe antal rejser, der skal til for at det bliver 
økonomisk fordelagtigt at købe pendlerkort. Dette gøres ved at hæve taksterne på rejsekort 
og begrænse prisstigningerne på pendlerkort. Det er denne målsætning Sydtrafik vil følge i 
takststrategien for 2023 i Takst Vest Samarbejdet. 
Kontrolafgifterne ønskes hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. med virkning fra 1. september 2022 
eller hurtigst muligt herefter. 

Indtægter 
Som følge af Covid-19 vil der på indtægtssiden tages udgangspunkt i prognoser baseret på 
budget 2020 og en forventet påvirkning af det passagertab som Covid-19 har medført. Der 
er gennem de seneste år sket demografiske ændringer i Sydtrafiks område med en 
forskydning mellem aldersgrupperne. Udviklingen er forskellig for de enkelte kommuner. 
Tendenserne er belyst i en analyse og indarbejdes i indtægtsbudgettet. 
Med de nuværende forventninger til udviklingen i 2023 forventes indtægterne at ligge på 
indeks 90 i forhold til budget 2020 i starten af 2023 og slutte på indeks 95 med udgangen af 
2023. 
Der er på tværs af trafikselskaberne enighed om, at det kræver en ekstraordinær indsats at 
få alle passagerer tilbage i bussen, og at dette mål ikke vil blive nået i løbet af 2023. 

Nye aktiviteter 
De nye aktiviteter, der er medtaget i forudsætningsbudgettet, skal underbygges af Sydtrafiks 
vision om at være et attraktivt trafikselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med 
fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet. 

Aktiviteterne i 2023 er: 
• Effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af robotløsninger 
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• Nyt økonomisystem
• Grupperejser på chaufførernes tablet
• Ny kontrollør og kundeambassadør app
• Bedre brugeroplevelser af driftsmeddelelser
• Innovativ udvikling af infotainment
• Projekter, der understøtter fokusområderne (Datadrevet udvikling, Behovsstyret

betjeningsniveau og Bæredygtighed)

Finansieringsprincipper 
Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne. 
I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2023. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i 
Sydtrafiks strategi. 
Fokusområderne er beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2023. 

Lovgrundlag: 

Budgettet skal udarbejdes i henhold til Sydtrafiks vedtægter (standardvedtægten i henhold 
til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og 
retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og 
Regnskabssystem for kommuner. 

Økonomi: 

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2023, der fremlægges på bestyrelsesmødet 
den 24. juni 2022. 

Indstilling: 

Det indstilles, at budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 udarbejdes ud fra 
 budgetforudsætningerne beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2023.

Det indstilles, at kontrolafgifterne hæves fra 750 kr. til 1.000 kr. med virkning fra 1. 
september 2022 eller hurtigst muligt herefter. 

-- 

• Nyt økonomisystem 
• Grupperejser på chaufførernes tablet 
• Ny kontrollør og kundeambassadør app 
• Bedre brugeroplevelser af driftsmeddelelser 
• Innovativ udvikling af infotainment 
• Projekter, der understøtter fokusområderne (Datadrevet udvikling, Behovsstyret 

betjeningsniveau og Bæredygtighed) 

Fi na nsieringspri nei p per 
Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne. 
I overslagsårene vil der blive anvendt finansieringsprincipper som i budget 2023. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i 
Sydtrafiks strategi. 
Fokusområderne er beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2023. 

Lovgrundlag: 

Budgettet skal udarbejdes i henhold til Sydtrafiks vedtægter (standardvedtægten i henhold 
til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og 
retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og 
Regnskabssystem for kommuner. 

Økonomi: 

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2023, der fremlægges på bestyrelsesmødet 
den 24. juni 2022. 

Indstilling: 

Det indstilles, at budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 udarbejdes ud fra 
budgetforudsætningerne beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2023. 

Det indstilles, at kontrolafgifterne hæves fra 750 kr. til 1.000 kr. med virkning fra 1. 
september 2022 eller hurtigst muligt herefter. 

Bilag: 

- Forudsaetningsbudget 2023 
- Demografi-analyse 
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Dokumentnr. 22/01546-1 
Sagsbehandler Jette Lauridsen 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

ÅRSBERETNING 2021 

Sagsfremstilling: 

Sydtrafiks Årsberetning 2021 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil 
Årsberetning 2021 blive sendt til trykning. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

Intet. 

Indstilling: 

at Årsberetning 2021 godkendes, publiceres elektronisk og trykkes i et mindre antal 

Dokumentnr. 22/01546-1 
Sagsbehandler Jette Lauridsen 

Sagsgang 
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Mødedato 

06-05-2022 

ÅRSBERETNING 2021 

Sagsfremsti 11 ing: 

Sydtrafiks Årsberetning 2021 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil 
Årsberetning 2021 blive sendt til trykning. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

Intet. 

Indstilling: 

at Årsberetning 2021 godkendes, publiceres elektronisk og trykkes i et mindre antal 

Bilag: 

- rsberetning 2021 
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Dokumentnr. 22/01669-1 
Sagsbehandler Jette Lauridsen 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022 

UKRAINSKE FLYGTNINGE 

Sagsfremstilling: 

Danmark har allerede modtaget op imod 20.000 flygtninge fra Ukraine. I den forbindelse 
meddelte transportministeriet, at Ukrainske flygtninge kan rejse gratis ind i Danmark med DSB 
og Arriva. 

”Situationen i Ukraine kan medføre, at ukrainske flygtninge kommer til Danmark. Kommer man 
til Danmark med tog, kan man som ukrainsk flygtning rejse videre uden at skulle betale”. 

Trafikselskaber i Danmark blev involveret i dette tiltag, hvilket har betydet, at ukrainske 
flygtninge har kunnet rejse gratis i trafikselskabernes område mod forevisning af ukrainsk pas. 
I Sydtrafiks område er der forholdsmæssigt flere flygtningecentre end i øvrige områder af 
Danmark. 

Da Transportministeriet ikke har meddelt ændringer i disse forhold, er den generelle opfattelse, 
at flygtninge fortsat kan rejse i den kollektive trafik mod forevisning af pas eller anden 
dokumentation. 

Sydtrafik og øvrige selskaber, herunder togoperatørerne ser en stigende tendens til, at 
herboende ukrainere anvender pas som gyldigt rejsehjemmel. Præmissen om brug af pas til 
indrejse (under flugt) er ændret til, at pas og øvrig dokumentation generelt betragtes som 
gyldigt rejsehjemmel, - udover at utilfredsheden over ”forskelsbehandlingen” blandt øvrige 
flygtninge og asylansøgere er stærkt stigende.  
Lige nu udvises der konduite af alle trafikselskaber i forhold til, hvordan situationen skal 
håndteres. Dette er dog ikke en holdbar løsning for fremtidig håndtering. 

Sydtrafik og øvrige trafikselskaber i Danmark har løbende afholdt møder for drøftelse af 
nævnte forhold. DSB og Arriva er, af ministeriet fortsat pålagt at godtage ukrainsk pas som 
gyldigt rejsehjemmel. Øvrige selskaber har haft drøftelser om ”printselv billet”. Denne skal ses 
som udvikling af Movias eksisterende ”Forsorgsbillet”. Gyldighed på printselvbilletten kan laves 
fra 1 – 14 dage til et ubegrænset antal rejser. Billetten vil være personlig og kan scannes, og 
der skal vises ID sammen med billetten for personer over 18 år. 

Sydtrafiks bekymring for denne løsning er, at den skal administreres af den enkelte kommune, 
- herunder stor arbejdsbyrde for kommunen. Det er tidskrævende for chaufføren at skulle
godkende en printselvbillet med personlig ID som dokumentation, der er ligeledes en potentiel
risiko for misbrug. (Det er en papirbillet, der kan snydes med). Det er ligeledes kommunerne,
der skal stå for rettighederne til at kunne printe billetterne.

Dokumentnr. 22101669-1 
Sagsbehandler Jette Lauridsen 

Sagsgang Mødedato 
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UKRAINSKE FLYGTNINGE 

Sagsfrem sti l Ii ng: 

Danmark har allerede modtaget op imod 20.000 flygtninge fra Ukraine. I den forbindelse 
meddelte transportministeriet, at Ukrainske flygtninge kan rejse gratis ind i Danmark med DSB 
og Arriva. 

"Situationen i Ukraine kan medfore, at ukrainske flygtninge kommer til Danmark. Kommer man 
til Danmark med tog, kan man som ukrainsk flygtning rejse videre uden at skulle betale" 

Trafikselskaber i Danmark blev involveret i dette tiltag, hvilket har betydet, at ukrainske 
flygtninge har kunnet rejse gratis i trafikselskabernes område mod forevisning af ukrainsk pas. 
I Sydtrafiks område er der forholdsmæssigt flere flygtningecentre end i øvrige områder af 
Danmark. 

Da Transportministeriet ikke har meddelt ændringer i disse forhold, er den generelle opfattelse, 
at flygtninge fortsat kan rejse i den kollektive trafik mod forevisning af pas eller anden 
dokumentation. 

Sydtrafik og øvrige selskaber, herunder togoperatørerne ser en stigende tendens til, at 
herboende ukrainere anvender pas som gyldigt rejsehjemmel. Præmissen om brug af pas til 
indrejse (under flugt) er ændret til, at pas og øvrig dokumentation generelt betragtes som 
gyldigt rejsehjemmel, - udover at utilfredsheden over "forskelsbehandlingen" blandt øvrige 
flygtninge og asylansøgere er stærkt stigende. 
Lige nu udvises der konduite af alle trafikselskaber i forhold til, hvordan situationen skal 
håndteres. Dette er dog ikke en holdbar løsning for fremtidig håndtering. 

Sydtrafik og øvrige trafikselskaber i Danmark har løbende afholdt møder for drøftelse af 
nævnte forhold. DSB og Arriva er, af ministeriet fortsat pålagt at godtage ukrainsk pas som 
gyldigt rejsehjemmel. Øvrige selskaber har haft drøftelser om "printselv billet". Denne skal ses 
som udvikling af Movias eksisterende "Forsorgsbillet". Gyldighed på printselvbilletten kan laves 
fra 1 - 14 dage til et ubegrænset antal rejser. Billetten vil være personlig og kan scannes, og 
der skal vises ID sammen med billetten for personer over 18 år. 

Sydtrafiks bekymring for denne løsning er, at den skal administreres af den enkelte kommune, 
- herunder stor arbejdsbyrde for kommunen. Det er tidskrævende for chaufføren at skulle 
godkende en printselvbillet med personlig ID som dokumentation, der er ligeledes en potentiel 
risiko for misbrug. (Det er en papirbillet, der kan snydes med). Det er ligeledes kommunerne, 
der skal stå for rettighederne til at kunne printe billetterne. 
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Administrationens vurdering er, at ukrainske flygtninge forsat vil komme til Danmark. Ud fra 
dette perspektiv er det ikke muligt at sætte en slutdato. Derimod skal ophør af pas som gyldig 
rejsehjemmel være afhængig af, hvornår nedenstående muligheder for brug af forskellige 
rejsekorttyper kan være implementeret. Oplægget til bestyrelsen er, at det fra 23. maj ikke 
længere vil være muligt for de ukrainske flygtninge at bruge pas eller lignende dokumentation, 
som gyldig rejsehjemmel til bussen. 

Sydtrafik anbefaler derfor: 

- at der snarest sættes en dato for ophør af brug af pas som gyldigt rejsehjemmel i Sydtrafiks
busser.
-Sydtrafik håndterer børn af ukrainske familier som øvrige skolesøgende børn.
Skolesekretærerne bestiller skoleskort, og indtil disse bliver fremsendt, rejser ukrainske børn på
et midlertidigt skolekort, som udlånes af skolen. Dette er igangsat og følger processen som for
alle andre skolebørn.

- at flygtningecentrene/kommunerne håndterer bestilling af 3. partskort eller erhvervskort, som
centrene/kommunerne herefter administrerer. Disse kort kan udstedes uden cpr-nummer, og
flygtningecentrene/kommunerne vil modtage faktura via ean-nummer på deres bestilling
afhængig af forbruget af rejser på kortet. Et 3. partskort/erhvervskort kan udleveres til den
enkelte flygtning, der kan bruge kortet til rejse. Kortet kan benyttes af flere personer, idet
indtjekning hos chaufføren ændres til det aktuelle antal. Dette kort kan anvendes så længe
den/de ukrainske flygtninge ikke har fået et cpr-nummer, en adresse mv. og ikke har nogen
økonomiske midler til rådighed. Det er asylcentret/kommunen, der betaler rejserne.

Alternativt kan der aftales en anden form for gyldig rejsehjemmel, men udgangspunktet er, at 
der skal betales for at rejse med den kollektive trafik. 

- flygtninge der er privat indkvarteret vil være afhængige af, at den danske familie har/får et
Rejsekort Flex, der kan benyttes af flygtningen/flygtningene. Den danske familie vil dermed
skulle betale for de rejser, der foretages. Administrationens forventning er, at denne udgift kan
blive kompenseret via de ordninger, der er ude i kommunerne.

- at der udstedes personligt rejsekort eller pendlerkort til flygtninge, så snart den enkelte
flygtning modtager løn eller anden form for økonomisk ydelse. Alternativt udstedes et Rejsekort
Flex, som alle flygtninge kan anvende som rejsehjemmel. Dermed betaler flygtningen selv for
sine rejser.

Hvis ovenstående igangsættes, vil ukrainske flygtninge have samme vilkår som øvrige 
flygtninge. Det skal dog også nævnes, at øvrige trafikselskaber i Danmark overvejer den 
tidligere nævnte papirbilletløsning. Sydtrafik vil derfor være det første selskab i Danmark, der 
indfører krav om brug af rejsekort som gyldig rejsehjemmel for de ukrainske flygtninge. 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 

Administrationens vurdering er, at ukrainske flygtninge forsat vil komme til Danmark. Ud fra 
dette perspektiv er det ikke muligt at sætte en slutdato. Derimod skal ophør af pas som gyldig 
rejsehjemmel være afhængig af, hvornår nedenstående muligheder for brug af forskellige 
rejsekorttyper kan være implementeret. Oplægget til bestyrelsen er, at det fra 23. maj ikke 
længere vil være muligt for de ukrainske flygtninge at bruge pas eller lignende dokumentation, 
som gyldig rejsehjemmel til bussen. 

Sydtrafik anbefaler derfor: 

- at der snarest sættes en dato for ophør af brug af pas som gyldigt rejsehjemmel i Sydtrafiks 
busser. 
-Sydtrafik håndterer børn af ukrainske familier som øvrige skolesøgende børn. 
Skolesekretærerne bestiller skoleskort, og indtil disse bliver fremsendt, rejser ukrainske børn på 
et midlertidigt skolekort, som udlånes af skolen. Dette er igangsat og følger processen som for 
alle andre skolebørn. 

- at flygtningecentrene/kommunerne håndterer bestilling af 3. partskort eller erhvervskort, som 
centrene/kommunerne herefter administrerer. Disse kort kan udstedes uden cpr-nummer, og 
flygtningecentrene/kommunerne vil modtage faktura via ean-nummer på deres bestilling 
afhængig af forbruget af rejser på kortet. Et 3. partskort/erhvervskort kan udleveres til den 
enkelte flygtning, der kan bruge kortet til rejse. Kortet kan benyttes af flere personer, idet 
indtjekning hos chaufføren ændres til det aktuelle antal. Dette kort kan anvendes så længe 
den/de ukrainske flygtninge ikke har fået et cpr-nummer, en adresse mv. og ikke har nogen 
økonomiske midler til rådighed. Det er asylcentret/kommunen, der betaler rejserne. 

Alternativt kan der aftales en anden form for gyldig rejsehjemmel, men udgangspunktet er, at 
der skal betales for at rejse med den kollektive trafik. 

- flygtninge der er privat indkvarteret vil være afhængige af, at den danske familie har/får et 
Rejsekort Flex, der kan benyttes af flygtningen/flygtningene. Den danske familie vil dermed 
skulle betale for de rejser, der foretages. Administrationens forventning er, at denne udgift kan 
blive kompenseret via de ordninger, der er ude i kommunerne. 

- at der udstedes personligt rejsekort eller pendlerkort til flygtninge, så snart den enkelte 
flygtning modtager løn eller anden form for økonomisk ydelse. Alternativt udstedes et Rejsekort 
Flex, som alle flygtninge kan anvende som rejsehjemmel. Dermed betaler flygtningen selv for 
sine rejser. 

Hvis ovenstående igangsættes, vil ukrainske flygtninge have samme vilkår som øvrige 
flygtninge. Det skal dog også nævnes, at øvrige trafikselskaber i Danmark overvejer den 
tidligere nævnte papirbilletløsning. Sydtrafik vil derfor være det første selskab i Danmark, der 
indfører krav om brug af rejsekort som gyldig rejsehjemmel for de ukrainske flygtninge. 

Mål opfyldelse ift. visionen: 

Intet. 
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Lovgrundlag: 

Intet. 
Transportministeriet har ikke meldt nogen retningslinjer ud for de regionale trafikselskaber i 
forhold til ukrainske flygtning i de kommunale og regionale busser. 

Økonomi: 
Gratis transport af ukrainske flygtninge og følgerne heraf (evt. indsættelse af dubleringsbusser) 
betyder indtægtstab for Sydtrafik, samtidig med at der ikke opsamles data til brug for vores 
driftsovervågning og analyser. 

Indstilling: 

at Sydtrafik udfaser brug af pas og anden dokumentation som gyldigt rejsehjemmel i 
Sydtrafiks område 

at Sydtrafik kontakter asylcentrene/kommunerne for udstedelse af rejsekort, pendlerkort, 
3.partskort eller/og erhvervskort ved kundeambassadørerne 

at Sydtrafik fra 23. maj 2022 ikke længere anerkender andre former for gyldig rejsehjemmel 
end de gængse normale rejsehjemler, der er i Sydtrafiks område 

Lovgrundlag: 

Intet. 

Transportministeriet har ikke meldt nogen retningslinjer ud for de regionale trafikselskaber i 
forhold til ukrainske flygtning i de kommunale og regionale busser. 

Økonomi: 

Gratis transport af ukrainske flygtninge og følgerne heraf ( evt. indsættelse af dubleringsbusser) 
betyder indtægtstab for Sydtrafik, samtidig med at der ikke opsamles data til brug for vores 
driftsovervågning og analyser. 

Indstilling: 

at Sydtrafik udfaser brug af pas og anden dokumentation som gyldigt rejsehjemmel i 
Sydtrafiks omräde 

at Sydtrafik kontakter asylcentrene/kommunerne for udstedelse af rejsekort, pendlerkort, 
3.partskort eller/og erhvervskort ved kundeambassadørerne 

at Sydtrafik fra 23. maj 2022 ikke længere anerkender andre former for gyldig rejsehjemmel 
end de gængse normale rejsehjemler, der er i Sydtrafiks område 

Bilag: 

Ingen. 
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Dokumentnr. 21/04091-34 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

SAGER TIL ORIENTERING 

Sagsfremstilling: 

• Introduktion til Kunde & Marked samt igangværende og kommende markedsføring
• National kundetilfredshedsundersøgelse 2021, bus
• Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2022
• Information om NOP
• Orientering om status på den ekstraordinære regulering af vognmænd i flextrafik
• Gennemgang af ledelsesinformation pr. april 2022
• Information om udvikling af ny MaaS app
• Orientering om situationen med ukrainske flygtninge i den kollektive transport

Indstilling: 

Tages til efterretning 

Dokumentnr. 21 /04091-34 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 

Mødedato 

06-05-2022 

SAGER TIL ORIENTERING 

Sagsfremsti 11 ing: 

• Introduktion til Kunde & Marked samt igangværende og kommende markedsføring 
• National kundetilfredshedsundersøgelse 2021, bus 
• Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2022 
• Information om NOP 
• Orientering om status på den ekstraordinære regulering af vognmænd i flextrafik 
• Gennemgang af ledelsesinformation pr. april 2022 
• Information om udvikling af ny Maas app 
• Orientering om situationen med ukrainske flygtninge i den kollektive transport 

Indstilling: 

Tages til efterretning 
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Dokumentnr. 21/04091-33 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

EVENTUELT 

Dokumentnr. 21 /04091-33 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 

Mødedato 

06-05-2022 

EVENTUELT 
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Dokumentnr. 21/04091-36 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 06-05-2022

GODKENDELSE AF REFERAT 

Dokumentnr. 21 /04091-36 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 

Mødedato 

06-05-2022 

GODKENDELSE AF REFERAT 
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