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Sager til beslutning: 

Intet. 

Sager til drøftelse: 

1. Arbejdsklausuler i kontrakter vedrørende flextrafik 

 

Resumé: 

FynBus har helt eller delvist fået overdraget kommunernes administration af kommunale kørsels-

ordninger og udfører derudover siddende patientransport for RSD og kørsel for svært bevægelses-

hæmmede. 

Kørslen har givet anledning til offentlig debat om løn- og ansættelsesvilkår i den berørte del af taxi-

branchen. 

 

Sagsfremstilling: 

FynBus har i løbet af de senere år helt eller delvist fået overdraget administrationen af 

kommunale kørselsordninger fra kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø. FynBus udfører 

derudover siddende patientransport for Region Syddanmark og kørsel for svært bevægel-

seshæmmede (SBH-kørsel). 

 

Kørslen udføres af taxivognmænd, der udfører kørslen på baggrund af en bevilling udstedt 

af enten en kommune (taxabevilling) eller Trafikstyrelsen (offentlig servicetrafik - OST-

bevilling). 

 

Overførslen af opgaver fra kommunerne til trafikselskaberne har øget konkurrence, både 

lokalt og regionalt, og biler med OST-bevilling har overtaget en større del af kørslen. I den 

forbindelse er det blevet fremført fra forskellige parter i branchen, at nogle firmaer kon-

kurrerer ved at give deres ansatte løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er i overensstemmel-

se med de givne bevillinger, og at der på den baggrund er tale om social løndumpning på 

taxakørselsområdet. 

 

FynBus har taget initiativ til afhjælpning og belysning af situationen på følgende 3 områder:  

  

1) FynBus har lagt pres på branchen ved at anmode Trafikstyrelsen og enkelte kom-

muner om, at vurdere løn- og ansættelsesvilkår hos en række taxavognmænd. 

 

2) FynBus har indledt en dialog med taxibranchen, og har nedsat en arbejdsgruppe be-

stående af repræsentanter for kommunerne på Fyn samt repræsentanter for taxa-

branchen. Arbejdsgruppens mål er at sætte fælles fokus på hvilke tiltag, der kan 

medvirke til at opretholde ordnede forhold blandt de arbejdsgivere, der kører den 

offentligt udbudte flexkørsel. 

 

3) Endelig vil FynBus opfordre Trafikselskaberne i Danmark til at tage kontakt til 

transportministeren med henblik på skærpet kontrol med løn- og arbejdsforhold 

hos taxavognmænd. 

 

Med de nævnte initiativer sigter FynBus mod at skabe en fælles dialog i og omkring bran-

chen samt at lade kontrollen med forholdene foregå dér, hvor den lovmæssigt er placeret. 
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Administrationen har udarbejdet notat, der nærmere beskriver fremgangsmåden for udste-

delse af bevillinger, forholdene for taxabranchen på Fyn, proceduren ved udbud af taxakør-

sel, samt redegøre for hvilke tiltag FynBus har taget i forhold til vognmænd, hvor der rejses 

mistanke om social løndumpning for de ansatte. Notatet er sendt til bestyrelsen den 28. ja-

nuar 2014. 

 

Sagen forelægges bestyrelsen med henblik på drøftelse. 

 

Indstilling: 

Direktionen indstiller, at bestyrelsen 

 

 Drøfter sagen. 

 

Vedtagelse: 

 

Bestyrelsen drøftede sagen  

 

Bilag: 

Bilag 1.1 Arbejdsklausuler i kontrakter vedr. flextrafik 

 

Sager til orientering: 

2. Fællesmøde med Sydtrafik 

 

Resumé: 

Der har tidligere været afholdt Fællesmøde mellem Sydtrafiks og FynBus’ bestyrelser med henblik 

på fælles drøftelser og gensidig orientering. Administrationen har sendt forslag til dagsorden til Syd-

trafik. 

 

Sagsfremstilling: 

Det planlægges i øjeblikket et møde mellem Sydtrafiks og FynBus’ bestyrelser. Administra-

tionen foreslår følgende punkter til dagsorden for Fællesmødet: 

 

1. Præsentation  

2. Fælles vision for Sydtrafik og FynBus 

3. Styrket samarbejde mellem Sydtrafik og FynBus  

4. Sydtrafik: Erfaringer med rejsekortet 

5. FynBus: Status på trafikplan 2014 – 2017 

6. Evt.  

 

Mødetidspunkt er ikke afklaret i skrivende stund. 

 

Indstilling: 

Direktionen indstiller, at bestyrelsen  

 

 Tager orientering til efterretning. 
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Vedtagelse: 

Fælles bestyrelsesmøde blev aftalt til den 25. april 2014. 

 

Bestyrelsen tog sagen til efterretning. 

 

3. Eventuelt 

  
           Intet 

 

 

4. Meddelelser 

 

 Kontrakter i bustrafikken – øget brug af incitamenter – udsat til næste møde 

 Studietur fra den 13. – 15. august 2014 
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