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BUDGETOPFØLGNING NR. 3 2021 

Sagsfremstilling: 
 

Der foreligger aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om fuld statslig Covid-19 
kompensation til trafikselskaberne i 2021 efter samme model som i 2020. Den forventede 
Covid-19 påvirkning fremgår særskilt af budgetopfølgningen og er opgjort til 102,0 mio. kr. 

 
I tabellen herunder fremgår fordelingen på de enkelte ordninger: 

 
COVID-19 påvirkning, Budgetopfølgning nr. 3 2021 mio. kr. 
Busdrift -91,4 
Åben flextrafik -3,4 
Handicapkørsel 1,2 
Kommunal visiteret flextrafik -2,0 
Siddende patientbefordring -6,5 
I alt -102,0 

 
Grundet usikkerhederne omkring udviklingen i Covid-19 og retningslinjer for offentlig 
transport er den indregnede effekt fortsat forbundet med en vis usikkerhed. 

 
Der er i budgetopfølgningen taget udgangspunkt i de faktiske indtægter og udgifter i de 
første 3 kvartaler i 2021 samt budget 2021 og indregnet en forventet effekt af Covid-19. 

 
I budgetopfølgning nr. 2 2021 blev indtægterne fra ungdomskort nedskrevet som følge af ny 
indtægtsdelingsmodel. Der er siden budgetopfølgning nr. 2 udarbejdet en endelig beregning 
af denne regulering, hvilket har medført en nedskrivning af reguleringsbeløbet. Beløbet som 
vedrører 2018 og 2019, og som ikke udløser Covid-19 kompensation, er beregnet til at være 
0,8 mio. kr. mindre end indarbejdet i budgetopfølgning nr. 2 2021. Dette betyder en 
opskrivning af de samlede indtægter med 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2. 

 
Der er indarbejdet en forventning om, at indtægterne i hele 2021 falder med 34% af 
indtægterne i forhold til budget 2020. Det forventede indtægtstab som følge af COVID-19 
udgør i denne opfølgning 83,5 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 3,9 mio. kr. i forhold til 
budgetopfølgning nr. 3 2021. 
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Opskrivningen af indtægtstab som følge af COVID-19 skyldes, at der er sket en opbremsning 
i den hurtigere tilbagevenden til busserne vi så før sommerferien og som blev indarbejdet i 
budgetopfølgning nr. 2. Derfor ligger forventningerne i denne opfølgning lavere for 4. kvartal 
2021 end i budgetopfølgning nr. 2, hvilket medfører et større indtægtstab som følge af COVID- 
19. 

 
Det samlede kommunale/regionale tilskud til Sydtrafik udgør i denne budgetopfølgning 717,6 
mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 2, hvilket 
primært skyldes: 

• Indtægtsstigning pga. endelig afregning af ny indtægtsfordelingsmodel på 
ungdomskort (-0,8 mio. kr.) 

• Regulering af omkostningsindeks (+1,9 mio. kr.) 
• Fald i ekstrakørsel uden kontrakt (-0,5 mio. kr.) 
• Fald i busadministrationsudgifter (-0,9 mio. kr.) 
• Åben flextrafik (+0,8 mio. kr.) 
• Kommunal visiteret flextrafik (-0,2 mio. kr.) 
• Siddende patientbefordring (-0,5 mio. kr.) 
• Mindre træk på regionens hensættelser (+3,8 mio. kr.) 

 

Der er en stigning i tilskudsbehov på 4,3 mio. kr. til offentlig transport og et fald på 0,7 mio. 
kr. vedrørende kommunale/regionale kørselsopgaver i forhold til budgetopfølgning nr. 2 2021. 

Finansieringen fra regionens hensatte midler udgør i denne budgetopfølgning 5,0 mio. kr., 
hvor der i budgetopfølgning nr. 2 var indregnet 8,8 mio. kr. 

 
Tilskudsbehov B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

I alt, offentlig servicetrafik 510.472 506.213 503.649 492.585 514.840 
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 207.190 207.885 207.950 206.522 221.872 
Tilskudbehov i alt 717.662 714.098 711.599 699.106 736.712 

 
For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder 
henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 3 2021. 
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Budgetopfølgning nr. 3 2021      
      

Offentlig servicetrafik      

Busdrift B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter -244.878 -244.053 -252.064 -255.503 -251.203 
Udgifter 672.239 671.814 671.124 659.556 662.359 
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle -3.952 -7.751 -2.071 0 -1.101 
Bidrag i alt 423.409 420.010 416.990 404.052 410.055 

      

Tog B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter 0 0 0 0 -1.815 
Udgifter 16.381 16.312 16.249 16.098 30.707 
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen -1.022 -1.022 -1.022 0 -1.022 
Bidrag i alt 15.359 15.290 15.227 16.098 27.870 

      

Åben flextrafik B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter -9.915 -7.461 -7.461 -8.934 -7.138 
Udgifter 31.957 26.469 26.248 28.395 23.722 
COVID-19 påvirkning -3.404 -1.132 -690 -838 6.555 
Bidrag i alt 18.638 17.876 18.096 18.623 23.139 

      

Handicapkørsel B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter -7.485 -6.418 -6.418 -7.931 -6.135 
Udgifter 47.822 44.836 45.135 49.420 40.953 
COVID-19 påvirkning 1.195 3.085 3.085 981 10.962 
Bidrag i alt 41.533 41.504 41.803 42.470 45.780 

      

Investering, finansiering og hensættelser B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
Bidrag i alt 11.533 11.533 11.533 11.341 7.996 

      

I alt, offentlig servicetrafik B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
Indtægter -262.278 -263.312 -271.323 -274.763 -266.291 
Udgifter 779.933 778.298 778.064 767.347 783.254 
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midle -4.974 -8.773 -3.093 0 -2.123 
Bidrag i alt 512.680 506.213 503.649 492.585 514.840 

      

Kommunale/regionale kørselsopgaver      

Kommunal visiteret flextrafik B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region      

Udgifter 23.600 22.920 22.938 21.212 18.691 
COVID-19 påvirkning -1.991 -1.105 -1.105 290 4.082 
I alt, betaling* 21.609 21.814 21.833 21.502 22.773 
*Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen 
      

Siddende patientbefordring B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region      

Udgifter 192.040 200.960 201.007 201.577 192.534 
COVID-19 påvirkning -6.459 -14.890 -14.890 -16.557 6.565 
I alt, betaling* 185.581 186.071 186.117 185.019 199.099 
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen 
      

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 0 0 
Udgifter 215.640 207.885 207.950 206.522 221.872 
I alt, betaling 215.640 207.885 207.950 206.522 221.872 

      

      

Tilskudsbehov B.opf. nr. 3 2021 B.opf. nr. 2 2021 B.opf. nr. 1 2021 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)      

I alt, offentlig servicetrafik 510.472 506.213 503.649 492.585 514.840 
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 207.190 207.885 207.950 206.522 221.872 
Tilskudbehov i alt 717.662 714.098 711.599 699.106 736.712 

 
 
 

Målopfyldelse ift. visionen: 
 

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i 
Trafikplan 2018-2022 samt Strategiplan 2019-2022. 
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Lovgrundlag: 
 

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til 
Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og 
retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem 
for kommuner. 

 
Økonomi: 

 
Der henvises til bilag Budgetopfølgning nr. 3 2021. 

 

Indstilling: 

at budgetopfølgning nr. 3 2021 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i 
Sydtrafiks område 
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Dokumentnr. 21/03637-2 
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann 

 
Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021 10-12-2021 
 
 
 
 

HØRINGSSVAR 

Sagsfremstilling: 
 

Budgetforslag 2021 har været sendt til høring hos regionen og kommunerne i Sydtrafiks 
område. 

 
Alle kommuner og regionen har afgivet høringssvar. Der henvises til bilag Høringssvar 2022 
for indkomne bemærkninger og administrative svar fra Sydtrafik på de enkelte punkter. 

 
Indstilling: 

at høringssvar vedrørende budgetforslag 2022 tages til efterretning 
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Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann 

 
Sagsgang Mødedato 
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BUDGET 2022 

Sagsfremstilling: 
 

Der er i 2020 indgået aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om statslig Covid-19 
kompensation til trafikselskaberne i 2020 og 2021. 
Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ingen tilsvarende aftale for 2022, og 
trafikselskaberne afventer fortsat resultatet af forhandlinger mellem regeringen, KL og Danske 
regioner, som skulle indledes i starten af efteråret 2021. 

 
I budget 2022 er der tilføjet linjer med Indtægtsfald grundet Covid-19 under de enkelte 
indtægtsgrupper. 

 
Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetforslag 2022, som bestyrelsen 
godkendte på møde den 18. juni 2021 samt kendte og forventede ændringer som følge af 
udviklingen i Covid-19. 

 
Grundet usikkerhederne omkring udviklingen i Covid-19 og retningslinjer for offentlig transport 
er den indregnede forventede effekt forbundet med usikkerhed. 

 
Den forventede Covid-19 kompensation fremgår af nedenstående tabel: 

 
COVID-19 påvirkning Budget 2022 mio. kr. 
Busdrift -43,6 
Åben flextrafik - 
Handicapkørsel - 
Kommunal visiteret flextrafik - 
Siddende patientbefordring - 
I alt -43,6 

 
Det samlede tilskud til Sydtrafik udgør 743,4 mio. kr. i budget 2022, hvilket er en stigning på 
18,0 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2022. Der er et større tilskudsbehov på 18,5 mio. kr. 
til offentlig servicetrafik og et fald i tilskudsbehov vedrørende kommunale/regionale 
kørselsopgaver på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2022. 
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 Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

I alt, offentlig servicetrafik 527.797 509.312 492.585 514.840 
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 215.578 216.083 206.522 221.872 
Tilskudbehov i alt 743.375 725.395 699.106 736.711 

 

Herunder gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder for henholdsvis offentlig 
servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver. 

 
Bus 
Det samlede tilskudsbehov for forretningsområde bus udgør 433,1 mio. kr., hvilket er 16,2 
mio. kr. mere end budgetforslag 2022. 

 
Med de nuværende forventninger til udvikling i Covid-19 forventes indtægterne at ligge på 
indeks 80 i forhold til budget 2020 i starten af 2022 og slutte på indeks 85 med udgangen af 
2022. Dette er en nedskrivning i forhold til budgetforslag 2022, hvor der var indregnet en 
forventning om at starte på indeks 90 primo 2022 og slutte 2022 på indeks 95. 
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 2022. 
Samlet udgør indtægterne i budget 2022 84% af de forventede indtægter i budget 2020. 
Ved udgangen af 2022 forventes de samlede indtægter at udgøre 85% af det oprindelige 
budget 2020. Dette forventes i 2023 at stige til 95%, mens der fra 2024 er forventning om at 
være tilbage på 2020-niveau før Covid-19. 

 
I budget 2022 opgøres de samlede indtægter til 211,8 mio. kr., hvilket er 21,7 mio. kr. mindre 
end i budgetforslag 2022. 
Indtægtsfald pga. Covid-19 er beregnet til 38,5 mio. kr., da der ikke er en forventning om, at 
alle passagerer er tilbage i bussen i 2022. 
Indtægterne i budget 2022 er estimeret på baggrund af indtægterne de første tre kvartaler i 
2021 samt forventede effekter af Covid-19. 

 
Udgifter til busdrift udgør i budget 2022 685,8 mio.kr., hvilket er 16,4 mio. kr. mere end 
budgetforslag 2022. 

 
Merudgiften skyldes primært: 

• Stigende omkostningsindeks 16,0 mio. kr. 
• Stigning i køreplantimer 0,2 mio. kr. 
• Effekt af nye og ændrede kontrakter 0,3 mio. kr. 
• Øvrige reguleringer 0,4 mio. kr. 
• Fald i administrationsudgifter -0,5 mio. kr. 

 
I forhold til budgetforslag 2022 stiger omkostningsindeks med 2,26 indekspoint, 
gasomkostningsindeks med 12,68 indekspoint og el-omkostningsindeks med 2,75 indekspoint. 

 
Tog 
Det samlede tilskud til tog forventes i budget 2022 at udgøre 18,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. 
kr. mere end budgetforslag 2022, hvilket skyldes stigende omkostningsindeks. 
Vestbanens budget for 2021 blev godkendt inden godkendelse af ny aftale omkring 
infrastrukturforvaltning, som har medfødt en merudgift på 1,3 mio. kr. Denne merudgift 
finansieres 50% af Sydtrafik med midler fra Regionen. 
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Åben flextrafik 
De samlede udgifter til Åben flextrafik udgør i budget 2022 21,5 mio. kr., hvilket er en stigning 
på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2022. Stigningen skyldes, at der forventes flere 
Flexskole     rejser     i     Kolding     Kommune      samt      stigende      omkostningsindeks. 
Der forventes ca. 179.000 rejser, hvilket er 4.000 flere rejser end budgetforslag 2022. 

 
Handicapkørsel 
I budget 2022 forventes udgiften til handicapkørsel at udgøre 44,2 mio. kr., hvilket er en 
stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2022. Dette skyldes stigende 
omkostningsindeks og en stigning på 0,5 mio. kr. på de administrative omkostninger, hvilket 
skyldes ændring af normeringer blandt Sydtrafiks forretningsområder. 
Der forventes ca. 169.000 rejser, hvilket er på niveau med budgetforslag 2022. 

 
Kommunal visiteret flextrafik 
I budget 2022 forventes udgiften til kommunal visiteret flextrafik at udgøre 19,9 mio. kr., 
hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end budgetforslag 2022. Faldet skyldes mindre skolekørsel i Vejle 
kommune og den afledte effekt heraf på administrationsbidraget modregnet stigende 
omkostningsindeks. 
Der forventes ca. 133.000 rejser, hvilket er 20.000 færre rejser end i budgetforslag 2022. 

 
Siddende patientbefordring 
I alt forventes udgiften til siddende patientbefordring i budget 2022 at udgøre 195,6 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. sammenlignet med budgetforslag 2022. Stigningen 
skyldes indeksering af forventede basis køreudgifter. 
Der forventes ca. 562.000 rejser, hvilket er på niveau med budgetforslag 2022. 

 
Administration 
Vi har til endeligt budget 2022 indregnet besparelser for i alt 1,1 mio. kr. som fordeler sig 
således på vores forretningsområder: 

• Fælles administration 0,3 mio. kr. (Personaleomkostninger og kontorhold) 
• Flextrafik drift 0,2 mio. kr. (Personaleomkostninger) 
• Vejen Kundecenter 0,6 mio. kr. (Personaleomkostninger) 

Det svarer samlet set til en fornyet effektivisering på personaleomkostninger på 1,9%. 
 

Fremskrivninger 
Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL, og for fremskrivning med 
vognmænd er omkostningsindeks anvendt. 
I forhold til budget 2021 fremskrives priser med 1,8%, løn med 1,9%, 
omkostningsindeks med 7,1% og gasomkostningsindeks med 16,9%. 

 

Takst 
Takststigningsloftet for 2022 er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sat til 0%. Det 
betyder, at der ikke foretages ændringer i taktsterne i 2022. 

 
Finansieringsprincipper 
Der er følgende forslag til finansieringsprincipperne i budget 2022: 

• Med hensyn til ungdomskort ønskes i 2022 at fastholde fordelingsprincip 
godkendt af bestyrelsen den 12. december 2014 (punkt 55). Dette indebærer, 
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at der årligt foretages 2 analyser (forår/efterår) af solgte ungdomskort, hvor 
gennemsnittet af disse undersøgelser anvendes til indtægtsdeling i regnskabet. 

• Distributionshonorar 
Der er udarbejdet ny model til opgørelse af distributionshonorar, hvilket er indarbejdet 
i budget 2022. 

• Administrations- og fællesudgifter 
Fordelingsnøglen til fordeling af administrations- og fællesudgifter er opdateret i 
budget 2022 på baggrund af regnskab 2019, regnskab 2020 samt budget 2021. Denne 
fordelingsnøgle fastfryses for en 3-årig periode og baseres på gennemsnitligt antal 
køreplantimer. 

• Udgifterne til infotainmentskærme fordeles på baggrund af faktisk forbrug. 
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Budget 2022     

     

Offentlig servicetrafik     

Busdrift Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter -250.251 -251.418 -255.503 -251.203 
Udgifter 685.841 669.418 659.556 662.359 
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler -2.509 -1.103 0 -1.101 
Bidrag i alt 433.082 416.897 404.052 410.055 
     

Tog Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter 0 0 0 -1.815 
Udgifter 18.699 18.279 16.098 30.707 
Udgifter finansieret af direkte tilskud fra Trafikstyrelsen -1.022 -1.022 0 -1.022 
Bidrag i alt 17.677 17.257 16.098 27.870 
     

Åben flextrafik Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter -10.137 -10.137 -10.137 -7.138 
Udgifter 31.629 30.719 28.760 30.277 
Bidrag i alt 21.492 20.583 18.623 23.140 
     

Handicapkørsel Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter -9.122 -9.122 -9.122 -6.135 
Udgifter 53.327 52.356 51.592 51.915 
Bidrag i alt 44.204 43.234 42.470 45.779 
     

Investering, finansiering og hensættelser Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
Bidrag i alt 11.341 11.341 11.341 7.996 
     

I alt, offentlig servicetrafik Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
Indtægter -269.510 -270.677 -274.763 -266.291 
Udgifter 800.837 782.114 767.347 783.254 
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler -3.531 -2.125 0 -2.123 
Bidrag i alt 527.797 509.312 492.585 514.840 
     

     

Kommunale/regionale kørselsopgaver     

Kommunal visiteret flextrafik Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region     

Udgifter 19.947 22.390 21.502 22.773 
I alt, betaling* 19.947 22.390 21.502 22.773 
*Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen     

     

Siddende patientbefordring Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region     

Udgifter 195.631 193.693 185.019 199.099 
I alt, betaling* 195.631 193.693 185.019 199.099 
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen     

     

I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

Indtægter, dækkes direkte af kommune/region    0 
Udgifter 215.578 216.083 206.522 221.872 
I alt, betaling 215.578 216.083 206.522 221.872 
     

     

 Budget 2022 Budgetforslag 2022 Budget 2021 Regnskab 2020 
(I 1.000 kr.)     

I alt, offentlig servicetrafik 527.797 509.312 492.585 514.840 
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 215.578 216.083 206.522 221.872 
Tilskudbehov i alt 743.375 725.395 699.106 736.711 
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Målopfyldelse ift. visionen: 
 

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i Sydtrafiks vision om at være et attraktivt 
trafikselskab, som med kunden i centrum drives effektivt med fokus på innovation, 
bæredygtighed og mobilitet. For at understøtte Sydtrafiks vision, arbejdes der med 
nedenstående bestyrelsesgodkendte fokuspunkter: 

• Datadrevet udvikling 
• Behovsstyret betjeningsniveau 
• Tæt på kunden 
• Strategiske partnerskaber 

 
Aktiviteterne er beskrevet i bilag Budget 2022. 

 
Lovgrundlag: 

 

Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov 
om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og 
retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem. 

 
Økonomi: 

 
Der henvises til bilag Budget 2022 for nærmere gennemgang af økonomi. 

 
Indstilling: 

at budget 2022 med overslagsår 2023-2025 godkendes 
 

at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 10. 
december 2021 
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STATUS PÅ REJSEKORT INVESTERING 

Sagsfremstilling: 
 

Indledning 
Ved dannelsen af Sydtrafik var der allerede investeret i Rejsekort A/S i form af hhv. 
aktiekapital og ansvarlig lånekapital. Disse midler var en del af aktiverne der indgik ved 
dannelsen af Sydtrafik. 

 
I Sydtrafiks regnskab for 2007 var der således Aktier i Rejsekort A/S til en bogført værdi på 
2,820 mio.kr. og ansvarlig lånekapital for 4,682 mio. kr. I alt aktiver for 7,502 mio. kr. 

 
Den ansvarlige lånekapital er rentebærende, påløbne renter udbetales ikke men tilskrives 
hovedstolen. 

 
Sydtrafik har efterfølgende af to omgange investeret i Rejsekortet - i budgettet omtalt som 
Investering I og II. 

 
Investering I 
Investering I omfatter hele implementeringen og de hertil knyttede udgifter, udstyr til 520 
busser, indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital. 

 
Investering I er finansieret ved kontant betaling fra Region Syddanmark, og årlige bidrag fra 
de øvrige kommuner. 

 
Opkrævningen blev påbegyndt i 2010 – der var den forventede projektstart. Bidraget blev 
fast til en 15-årig periode, svarende til levetiden af rejsekortudstyret. 

 
Rejsekort blev dog først taget endeligt i drift i Sydtrafiks område den 1. december 2012. 
Afskrivningen blev påbegyndt i 2013 og er afsluttet i 2027. Den del af investeringen der 
afskrives på udgør 82,881 mio. kr. Der er desuden indskudt aktiekapital for 7,884 mio. kr. og 
ansvarlige lånekapital på 13,106 mio. kr. Samlet investering I: 103,871 mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Investering II 
Den forsinkede ibrugtagning af Rejsekortet (også på landsplan) medførte, at der blev behov 
for at tilføre ny kapital til Rejsekort A/S. På den baggrund godkendte Sydtrafiks bestyrelse en 
budgetramme på 29,6 mio. kr. inden for hvilken der kunne ydes kapitalindskud. 

 
Kapitalindskuddet er 100 % finansieret ved årlige bidrag over en 15-årig periode for Region 
Syddanmark og kommunerne. Bidrag til Investering II – som alene var kapitalindskud blev 
påbegyndt i 2012. 

 
Samlet er der i Investering II indskudt aktiekapital for 27,899 mio. kr. 

 
Status på investeringen 
Ejerbidrag blev fast ud fra hvad der svarede til et 5% fastforrentet lån afdraget over 15 år. 
(Svarende til et alternativt finansieringstilbud). Udover de løbende ejerbidrag er der trukket 
på Sydtrafiks likvide beholdning /kassekredit. 

 
Renteudviklingen over årene har betydet en stor besparelse i forhold til det fastforrentede 
lån som var udgangspunktet for fastsættelsen af ejerbidraget, og betød at bidraget for 
kommunerne kunne nedsættes fra 2015 og frem. 

 
Renten har forsat været lav, desuden har Rejsekort A/S afdraget på ansvarlig lånekapital, og 
det betyder, at finansieringen Investering I forventes at være fuldt finansieret efter 2. kvartal 
2023. 

 
Investering II er fuldt finansieret i 2021. 

 
Ansvarlig lånkapital 
Den ansvarlige lånekapital, som Sydtrafik har ydet til Rejsekort A/S består dels af lån ydet 
før dannelsen af Sydtrafik, dels af et mindre lån i 2007, lån ydet som en del af investering I 
på 12,8 mio. kr. samt de renter som lånene er blevet opskrevet med. 

 
Omstillingspulje til ”Nyt rejsekort” og afvikling af eksisterende rejsekort. 
Det nuværende rejsekort nærmer sig ”end of life” og der arbejdes med et nyt rejsekort (se 
separat sagsfremstilling). Der vil skulle investeres i det nye rejsekort, og der vil skulle 
afholdes omkostninger til afmontering af eksisterende udstyr i busserne. Der er endnu ikke 
udarbejdet en business case, der opgør udgiften til afmontering af udstyr, og reetablering i 
busser og perroner. Det kunne være hensigtsmæssigt at etablerer en omstillingspulje til 
formålet. Indbetalingen til en sådan pulje kunne svare til de midler der spares ved at 
investeringen i det eksisterende rejsekort afvikles hurtigere end budgetteret. 
Vedlagte bilag viser de indbetalinger, der vil være til en omstillingspulje, såfremt det bliver 
beslutningen. 

 
Der skal tages stilling til om ejerbidrag til investeringen i Rejsekort ophører når den er fuldt 
finansieret (før tid) eller om bidragene skal fortsætte helt eller delvist i budgetperioden frem 
til og med 2024 og indgå som bidrag i en omstillingspulje til ”nyt rejsekort” og afmontering 
og reetabling af nuværende udstyr. 
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Indstilling: 
 

Bestyrelsen bedes beslutte, hvilken af de 3 nedennævnte modeller, der skal anvendes i de 
kommende år frem til og med år 2024. 

 
Model 1: Ophør af opkrævninger 
I takt med at opkrævningerne til Investering I og II er tilbagebetalt, som nævnt i sagen, 
ophører opkrævningerne og budgettet tilpasses i overensstemmelse hermed. 

 
Eller: 

 
Model 1 A: Delvis ophør af opkrævninger 
Opkrævninger til Investering I fortsætter i hele den vedtagne periode for Investering I dvs. 
frem til og med 2024. Overskydende indbetalinger indgår i en omstillingspulje til ”Nyt 
Rejsekort”. 
Der indbetales årligt et ejerbidrag på 4,420 mio. kr. 

 
Opkrævning til investering II (aktiekapital) ophører med budget 2021 og evt. overskydende 
indbetalinger reguleres i forbindelse med regnskab 2021. 

 
Eller: 

 
Model 2: Fortsættelse af opkrævning til omstillingspulje ”Nyt Rejsekort” 
Opkrævninger til både investering I og II forsætter frem til 2024 og beløb udover hvad der 
er behov til som tilbagebetaling på investeringerne tilgår en omstillingspulje til ”Nyt 
Rejsekort” 

 
Der indbetales et årligt ejebidrag til investering II på 3,076 mio. kr. 

 
Det samlede årlige ejerbidrag for både investering I og II udgør 7,496 mio. kr. 

Bestyrelsen bedes ligeledes beslutte: 

at den valgte model indarbejdes i budgetopfølgningen for 2022/ regnskab 2021, og evt. 
justeringer i opkrævninger af ejebidrag tilpasses 

 
at indfrielse af de ansvarlige lån der indgik i Sydtrafiks åbningsbalance tilskrives 

egenkapitalen, således at denne ikke forringes 
 

at påløbne renter, ca. 3,9 mio. kr., som er tilskrevet hovedstolen tilføres egenkapitalen ved 
tilbagebetaling 
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KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV 

Sagsfremstilling: 
 

I forlængelse af de reviderede vedtægter har det været nødvendigt også at revidere kasse- 
og regnskabsregulativet. 

 
Under afsnit 5.1 er håndtering af check udgået. 

 
Under afsnit 8.1 Vedtægter for Sydtrafiks virksomhed, er indføjet tegningsregler og forhold 
omkring budget og regnskab, der tidligere var en del af vedtægterne. 

 
Under afsnit 8.2 er Lovgrundlaget opdateret. 

 
Indstilling: 

 

at revideret regulativ for Sydtrafiks kasse- og regnskabsvæsen godkendes 
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GENNEMGANG OG DRØFTELSE AF OPLÆG FRA 
REJSEKORT/REJSEPLAN TIL NY MAAS APP 

Sagsfremstilling: 
 

Sydtrafik har siden 2013 brugt det nuværende rejsekort som virksomhedens primære 
rejsehjemmel. I dag tilbyder Sydtrafik, som en del af rejsekort systemet, både en enkeltbillet 
(kontantbillet), Rejsekort Classic, Rejsekort Flex, Rejsekort Ungdomskort, Rejsekort Skolekort 
og Rejsekort Pendlerkort til borgerne. Alle kort er baseret på, at de rejsende tjekker ind på 
de ”blå punkter” i bussen når de stiger ind og tjekker ud på de ”blå punkter” når de står af. 
Som supplement til rejsekort produkterne, har Sydtrafik også en mobilapp, hvor det er 
muligt at købe en enkeltbillet og et månedskort (pendlerkort). 

 
Rejsekort systemets forventede levetid blev tilbage i 2012 estimeret til 15 år, hvorfor alle 
investeringer i systemet senest er afskrevet i 2027. Det er selskabet Rejsekort/Rejseplan A/S 
som drifter hele systemet bag Rejsekortet og selskabet er ejet af alle trafikselskaber, DSB og 
Metroen. Sydtrafik har en ejerandel på 2,3% og er repræsenteret i Rejsekort/Rejseplan 
selskabets bestyrelse ved direktøren. 

 
Rejsekort systemet har nu efterhånden eksisteret i 10 år og den teknologi der i sin tid blev 
udviklet, er nu ved at være forældet, da den teknologiske og digitale udvikling virkelig har 
taget fart de seneste 10 år. For at Rejsekortet fortsat er et attraktivt produkt til den 
kollektive transport, er det nødvendigt at gentænke måden det fungerer på. 
Samtidig blev det ved lov, tilbage i 2020 besluttet, at Rejsekort/Rejseplan selskabet skulle 
udvikle en ny MaaS app (Mobility as a Service), hvor borgerne skulle kunne fremfinde, booke 
og betale en rejse i en og samme app. og for både den traditionelle kollektive trafik og for 
andre mobilitetsformer (delebil, løbehjul, delecykler, taxa mv). 

 
For omkring 1½ år siden påbegyndte bestyrelsen i Rejsekort/Rejseplan A/S de indledende 
drøftelser om selskabets fremadrettede strategi, der er omdrejningspunkt for udvikling af 
den omtalte MaaS app. 

 
På Rejsekort/Rejseplan A/S bestyrelsesmøde den 31. august 2021 præsenterede Deloitte 
foreløbige tanker for en ny MaaS app, herunder også forventede økonomiske estimater og 
forventet tidshorisont. Disse tanker blev yderligere præciseret på et temabestyrelsesmøde 
den 20. september. Transportministeriet har en plads i Rejsekort/Rejseplan A/S bestyrelse 
og følger derfor udviklingen tæt. 
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Efterfølgende har Transportministeriet fremsendt et brev til ejerne for Rejsekort/Rejseplan 
A/S om, at man fra ministeriets side er bekymret for udviklingen af den foreslåede app. 
Bekymringspunkterne er, at udviklingen af MaaS app’en er for dyr, at det tager for lang tid 
før en MaaS app er implementeret i Danmark og at Rejsekort/Rejseplan A/S mangler de rette 
ressourcer for at kunne gennemføre udviklingen. Transportministeriet har bedt Deloitte se 
DSB’s app. grundigt igennem for at vurdere, om den kan videreudvikles til at være den 
landsdækkende MaaS app. Konklusionen på dette arbejde forventes fremlagt i januar 2022. 

 
Sydtrafiks bestyrelse blev informeret om henvendelsen til ejerne via mail fra direktøren den 
20. oktober 2021. 
På Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 10. december, vil de indledende tanker, økonomi, 
tidshorisont mv. for udvikling af en ny MaaS app. blive præsenteret. 

 
Målopfyldelse ift. visionen: 

 

Deltagelse i udviklingen af en ny digital app, som rejsehjemmel i Sydtrafiks område, vil 
bidrage til at Sydtrafik fortsat er innovativ og følger med den digitale udvikling. 

 
Lovgrundlag: 

 

Intet. 
 

Økonomi: 
 

Der er endnu ikke fremlagt en endelig businesscase for udvikling og implementering af en ny 
MaaS app. Bestyrelsen skal derfor ikke beslutte en økonomisk bevilling til MaaS på 
nuværende tidspunkt. 

 
Indstilling: 

 

at bestyrelsen tager status på udvikling af en ny MaaS app. til efterretning 
at bestyrelsen drøfter, om der fra bestyrelsens side skal fremføres vigtige synspunkter, der 

bør indgå i den videre proces i Rejsekort/Rejseplan A/S. 
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MEDTAGNING AF CYKLER I BYBUSSER 

Sagsfremstilling: 
 

De nuværende rejseregler giver mulighed for cykelmedtagning i bagagerummet på de blå 
rutebusser på regionale-, mellembys- og lokalruter (dog ikke i X-busser), mens 
cykelmedtagning i dag ikke er standard i alle bybusser. 

 
Over de sidste år er der gennemført forsøg med medtagning af cykler i bybusser flere steder 
i Danmark, bl.a. i bybusserne i Aabenraa og Sønderborg kommuner. Erfaringen er, at 
tilbuddet om cykelmedtagning opfattes positivt, men kun benyttes af få. Dermed er cyklerne 
sjældent til gene for andre passagerer, og ulemperne ved at tillade cykelmedtagning 
begrænsede. 

 
Cykelmedtagning i bybusser vil øge passagerernes mulighed for at gennemføre 
kombinationsrejser (udenfor myldretiden) og øge passagerernes oplevelse af 
mobilitetsmulighederne med bussen. 

 
Sydtrafiks administration anbefaler, at der gennemføres et 2-årigt forsøg i årene 2022 og 
2023, hvor cykelmedtagning gradvis tillades i alle bybusser i Sydtrafiks område efter 
nærmere aftale med den enkelte kommune. 

 
Alle Sydtrafiks bybusser er indrettet med et flexareal ved midterperronen på min. 200*90 
cm, hvor der typisk vil kunne placeres 2 cykler. I alle busser, hvor der tillades 
cykelmedtagning, vil der skulle eftermonteres fastspændingsstropper til cykler. I nogle 
busser vil der også skulle monteres en tværstang, hvorpå fastspændingsstropperne kan 
placeres. Udgifterne til eftermontering skal afholdes af kommunen. Udgifterne forventes dog 
at være meget begrænsede. 

 
Flexarealerne er i dag forbeholdt kørestole, barnevogne og rollatorer. Der er desuden 
monteret klapsæder, som kan benyttes, hvis ikke pladsen er optaget. Ved forsøg med 
cykelmedtagning vil flexarealet også kunne benyttes af cykler. 

 
Cykler vil kun kunne medtages, hvis personalet i bussen (chaufføren) vurderer, at der er 
plads og at cyklerne ikke vil være til gene for andre passagerer. I myldretiden (kl. 7-9 samt 
14.30-17) vil der som udgangspunkt ikke være plads til cykelmedtagning i busserne, da langt 
de fleste busser vil være fyldt med passagerer. 

 
 
 

1 
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Cykelbillet 
En cykelbillet i Sydtrafiks blå busser koster i dag 13 kr. med rejsekort og 24 kr. 
med andre rejsehjemler. I forsøgene med cykelmedtagning i bybusserne i 
Aabenraa og Sønderborg harcykelmedtagning været gratis. 

 
Sydtrafiks administration foreslår, at cykelmedtagning i bybusser/laventrebusser (de gule 
busser) i perioden 2022 og 2023 skal være gratis. Dette begrundes med, at det skaber det 
største incitamentfor at kombinere cykel og bus samtidig med at tidligere forsøg viser, at 
det ikke vil blive brugt i storstil. 

 
Ved cykelmedtagning i bybusser vil passageren typisk stige på bussen ved midterperronen, 
hvor cyklen fastspændes. Derefter vi passageren selv kunne tjekke ind med sit rejsekort. 
Hvis passageren skulle købe billet ved buschaufføren, vil bussen skulle vente på at cyklen er 
fastspændt og passagerennået frem i bussen. Dette ville give bybusserne unødige 
forsinkelser. 

 
Sydtrafiks administration foreslår, at der stadig betales for cykelbillet i de blå 
landevejsbusser, hvor cyklen placeres i bussens bagagerum. Denne form for 
cykelmedtagning vil typisk betyde, at bussen fåren mindre forsinkelse, fordi chaufføren skal 
åbne bagagerummet hvor passageren selv placerer sin cykel, hvorefter passageren kan stige 
på bussen. 

 
Beslutningsproces 
Forslaget om gennemførelse af forsøg med cykelmedtagning i alle bybusser i Sydtrafiks 
område, behandles i Sydtrafiks bestyrelse den 10. december 2021. Det er bestyrelsen der 
har takstkompetencen, hvorfor ovenstående er afhængig af at bestyrelsen godkender 
forslaget. 

 
Sydtrafiks administration foreslår, at den enkelte kommune løbende beslutter om/hvornår 
forsøget om cykelmedtagning kan påbegyndes i kommunens bybusser. Indenfor det næste 
år udskiftes vognparken i de største bybusbyer i forbindelse med overgangen til ny kontrakt. 
Det kan være hensigtsmæssigt at påbegynde forsøget med cykelmedtagning ved overgang 
til den nye kontrakt, hvor de nye busser er forberedt til cykelmedtagning. 

 
Drøftelser med alle bybuskommuner og vognmænd vil blive påbegyndt umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet den 10. december 2021. 

 
Målopfyldelse ift. visionen: 

 

Cykelmedtagning i bybusser vil bidrage til kundernes oplevelse af bussen som et attraktivt 
tilbud. 

 
Lovgrundlag: 

 

Intet. 
 

Økonomi: 
 

Indførelse af gratis cykelmedtagning i bybusser forventes ikke at have nogen mærkbar 
økonomisk betydning. Der vil være en meget begrænset udgift til eftermontering af 
monteringsstropper i nogle busser, til gengæld kan forventes en marginal stigning i 
passagertal. 
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Indstilling: 
 

at der gennemføres forsøg med gratis cykelmedtagning i bybusser i 2022-2023 som 
beskrevet i sagsfremstillingen 
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BESTYRELSESEVALUERING FOR PERIODEN JANUAR 2018 TIL 
DECEMBER 2021 

Sagsfremstilling: 
 

Med henblik på at opsamle erfaring og give gode råd videre til den kommende bestyrelse 
ønsker formandskabet en drøftelse i bestyrelsen omkring bestyrelsesarbejdet i den 
forgangne periode fra januar 2018 til december 2021. 

 
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem bedes vurdere hvad, der har 
været godt i den forgangne periode og hvad der eventuelt kunne gøres bedre. 

 
Som mulige stikord kan nævnes mødeafviklingen, sted for afholdelse af møderne, de 
afholdte arrangementer (bestyrelsesturene), samarbejdet i bestyrelsen, bestyrelsesmaterialet 
mv. Ovennævnte drøftes på bestyrelsesmødet. 

 
Målopfyldelse ift. visionen: 

 

Intet. 
 

Lovgrundlag: 
 

Intet. 
 

Økonomi: 
 

Intet. 
 

Indstilling: 
 

at bestyrelsen drøfter de forhold som bringes op af de enkelte medlemmer den forgangne 
bestyrelsesperiode 
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SAGER TIL ORIENTERING 
 
 

Sagsfremstilling: 
 

• Status på arbejdet med Trafikplan 2022 
• Køreplanændringer pr. 12. december 2021 
• Kundetilfredshedsmåling 2021, bus 
• Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2021 
• Status på udbud NOP 
• IT-Strategi 
• Status for Vestbanen 2021 
• Gennemgang af medarbejdertrivselsmåling 

 
 

Indstilling: 
 

Tages til efterretning 
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