
Kommunesamarbejdet i Midt- og Vestjylland 

Høringssvar til Harmonisering af Flextrafikken 

 

Holstebro, Herning, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Viborg og Skive 

kommuner (herfra kaldet kommunesamarbejdet) har modtaget Midttrafiks udkast til 

Harmonisering af den åbne flextrafik. Kommunesamarbejdet har drøftet forslaget og fundet 

anledning til at give et fælles høringssvar 

I forbindelse med det fælles kommunale høringssvar til Midttrafiks Trafikplan i 2019, efterlyste 

kommunesamarbejdet en plan for en harmonisering af takstniveauet for flextur på tværs af 

kommunegrænserne. Det gjorde man, med håbet om at forenkle tilbuddet både administrativt 

og for passagerer, der rejser over en kommunegrænse.   

Kommunesamarbejdet anerkender at den åbne flextrafik kommer til at spille en vigtig rolle i  

at sikre et kollektivt trafik tilbud i de tyndt befolkede områder. 

Det er kommunesamarbejdets opfattelse at så meget af den åbne flextrafik som muligt, skal 

kunne fremsøges og bestilles via Rejseplanen, så borgerne via én platform kan bestille den 

samlede rejse og sikre rejsehjemmel inden afrejse.  

Høringssvaret dækker følgende punkter, som uddybes og konkretiseres nedenfor: 

1. Bekymring om forskellige vilkår for brug af rejsehjemmel 

2. Bekymring for en ensretning af det kommunale serviceniveau 

3. Får borgerne nemmere ved at forstå og bruge systemet 

 

Ad 1: 

Det er kommunesamarbejdets indstilling, at der for den (stadig) forholdsvis store andel af ikke 

digitale borgere, skal være mulighed for at ringe og bestille en rejse.  

Det skaber en bekymring at der fortsat er forskellige vilkår for den rejsehjemmel, der 

fremadrettet vil kunne bruges indenfor flextrafikken. F.eks kan Pensionistkort kun bruges i 

forbindelse med ture til skiftesteder men ikke servicesteder, som det typisk netop er dette 

kortet bruges til. Samtidig er et skifte mellem DSB/Arriva og Midttrafik rejsehjemmel heller 

ikke en mulighed, hvilket kan det vanskeligt for borgerne at forstå. 

Ad 2:  

I dag har hver enkel kommune sine egne lokalt tilpassede servicetilbud alt efter hvordan 

flextrafikken har udviklet sig over årene. Denne fleksibilitet skal konverteres til et samlet 

ensartet serviceniveau. For nogle borgere betyder det store forandringer for andre næsten 

ingen. Kommunesamarbejdet er bekymret for, at den kommunale ret til at definere sit eget 

serviceniveau sættes ud af spil. 

Ad 3: 

Hvis man kigger på takststrukturen og mulighederne for forskellige løsninger i det fremsendte 

forslag, så ser kommunesamarbejdet ikke umiddelbart en forenkling af strukturen. 

Reduktionen i antallet af tilbud er ikke en forenkling i sig selv. Forenklingen ligger i at priserne 

bliver ens uanset hvilken kommune man rejser til/fra (medmindre kommunen vælger at stå 

uden for samarbejdet) samt at rejsehjemlen ensrettes. Strukturen er ikke forenklet og 

nemmere at kommunikere til borgerne.  

 



Den endelige udrulningsplan for harmoniseringen af den åbne flextrafik bør genovervejes. Et 

flertal af kommunerne vil skulle etablere hhv. skifte- og servicesteder, er arbejde som også vil 

involvere andre parter bl.a. ældreråd. Så en fuld udrulning i efteråret 2022 anses ikke for 

værende realistisk.  


