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Sag til beslutning: 

1. Finansiering af meromkostning til drift af nuværende billetsystem frem til Rejsekor-
tet 

 
Sagsnummer: 
201411-11299 
 
Resumé: 
Med henblik på at sikre driften af det nuværende billetsystem frem til Rejsekortet må der, til en 
udvidet buspark og udskiftning af defekt udstyr, indkøbes ekstra billetudstyr. 
 
Omkostningerne hertil vedrører 2015, men har ikke kunnet indregnes i Budget 2015 grundet 
manglende kendskab til forventet levetid på gammelt udstyr samt overvejelser om alternative mu-
ligheder. 
 
Udgiften til billetudstyret foreslås finansieret over egenkapitalen, herunder Udviklingspuljen 
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af beslutningen af at gå fuldt på Rejsekortet i august 2016, har FynBus vurde-
ret, hvad der skal til for at sikre driften med det nuværende billetudstyr frem til den sidste 
funktionsdag. 
 
FynBus’ lager af billetudstyr af det nuværende system, er ved at være tomt. På grund af 
fortsat udvidelse af busparken og håndtering af udskiftning af defekt udstyr, vil der frem til 
Rejsekortet forventeligt skulle indkøbes 15-20 sæt ekstra billetudstyr, svarende til en udgift 
på ca. 1,3-1,8 mio. kr.  
 
FynBus har modtaget aktuelt tilbud på køb af de første 10 sæt billetudstyr, der allerede vil 
være nødvendige fra kontraktstart i Odense i 2015. Af hensyn til leveringstid, har FynBus 
brug for en hurtig bestilling af dette. 
 
Alle omkostninger vedrører som udgangspunkt 2015, men har ikke været indregnet i bud-
get 2015, dels fordi der ikke var endelig afklaring på den forventede levetid frem til rejse-
kortet, ligesom det har været overvejet om det manglende udstyr kunne skaffes ved ned-
læggelse af salgssteder eller udstyr i lokalbusser med lille passagertal. Sidstnævnte forslag er 
efterfølgende vurderet ufordelagtige for FynBus. 
 
Investering i det nuværende billetudstyr har primært været finansieret over udviklingspuljen 
på FynBus egenkapital. Det foreslås derfor at investeringen på maksimalt 1,8 mio. kroner til 
udvidelse af billetudstyr finansieres over egenkapitalen. 
 
Saldoen på udviklingspuljen udgør 1,4 mio. kroner og investeringen på kan derfor muligvis 
ikke holdes indenfor udviklingspuljens andel af egenkapital. Det foreslås derfor, at den re-
sterende andel tages fra egenkapitalen.  
 
Egenkapitalen er primært reserveret til opretholdelse af likviditet til at finansiere budgetsik-
kerhedsmodellen. Det vurderes, at investeringen ikke vil give anledning til problemer i for-
hold til budgetsikkerhedsmodellen. 
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Indstilling: 
Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender,   
 

 at der indkøbes fornødent billetudstyr for at sikre driften af det nuværende billetud-
styr frem til rejsekortets implementering 

 at meromkostningen på op til 1,4 mio. kr. finansieres af udviklingspuljens andel af 
egenkapitalen 

 at den resterende del af meromkostningen på op til 1,8 mio. kr. finansieres over 
egenkapitalen 

 
Vedtagelse: 
 
Godkendt som indstillet  
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