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Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 26. juni 2018
I mail af 22. juni 2018 fremsendte du nedenstående spørgsmål til besvarelse i byrådets
spørgetid.
1) Hvilke krav vil kommunen stille til Midttrafik for at forhindre, at den kollektive trafik i
Favrskov Kommune forringes?
Svar:
Midttrafik er operatør for Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Midttrafik udfører de opgaver, som regionen og kommunerne bestiller. Det er således ikke Midttrafik men Region Midtjylland, som har varslet besparelser på den kollektive trafik.
Favrskov Kommune arbejder som del af Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland
for, at Region Midtjyllands påtænkte besparelser på den kollektive trafik begrænses.
Samtidig indgår Favrskov Kommune i de dialoger, som Regionsrådet inviterer til om
den fremtidige kollektive trafik. I de bilaterale drøftelser med regionen er Favrskov
Kommunes forudsætning, at Region Midtjylland har ansvaret – også det økonomiske
ansvar – for drive den kollektive trafik, som går på tværs af kommunegrænserne i regionen.
2) Hvilke tiltag vil kommunen gøre for at inddrage borgerne/passagererne i de berørte
områder med henblik på at sikre, at der bevares en tilfredsstillende kollektiv trafik i
disse områder/landsbyer?
Svar:
Når Region Midtjylland har afholdt drøftelser med samtlige berørte kommuner, forventes det, at regionen vil sende et forslag til den fremtidige kollektive trafik i høring i hele
regionen. Til den tid, vil Favrskov Kommune understøtte, at høringen bliver kendt for
borgerne i Favrskov Kommune. Hvis der på et tidspunkt skal drøftes alternative løsninger til nogle af ruterne, som går gennem Favrskov Kommune, vil de lokalsamfund, som
berøres, blive inviteret til dialog herom.
3) Hvilke økonomiske muligheder har kommunen for at afbøde Midttrafiks besparelser
ved i højere grad at finansiere den kollektive trafik i kommunens mindre befolkede områder?

29. juni 2018
Sagsbehandler:
Jane Mia Hesselgart
Tlf. 8964 6109
jmh@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Sagsnr.
710-2016-17910
Dokument nr.
710-2018-170925
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Svar:
Hvis Region Midtjylland ender med at beslutte besparelser på den kollektive trafik, vil
byrådet kunne forholde sig til alternative løsninger, herunder eventuel alternativ finansiering.
4) Overvejer kommunen at lave forsøg med alternative løsninger for kollektiv trafik for
at fastholde og udvikle muligheden for, at borgere uden bil kan transportere sig rundt i
kommunen?
Svar:
Favrskov Kommune overvejer og afprøver løbende fleksible alternativer til klassisk rutebus-trafik. Det vil også fremover være relevant at undersøge og afprøve nye fleksible
former i samråd med Midttrafik. Det kan også vise sig at være hensigtsmæssigt at afprøve nye samarbejder med andre kommuner om visse ruter. Hvis dette bliver tilfældet
vil forslag herom blive forelagt byrådet, ligesom de berørte lokalsamfund vil blive inddraget i beslutningsprocessen.
Til din orientering kan jeg oplyse, at dit spørgsmål og svaret vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
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