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Opdatering af Movias vedtægt

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har ved lovbekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 ændret stan-
dardvedtægten for Trafikselskaberne – både Vest og Øst for Storebælt, ophævet den tidligere stan-
dardvedtægt og anmodet trafikselskaberne om at bringe deres vedtægter i overensstemmelse med 
den nye standardvedtægt, særligt hvad angår standardvedtægtens ufravigelige bestemmelser.

Movias bestyrelse har derfor indledt en proces omkring opdatering af vedtægten for Movia. Forslaget 
til opdatering blev vedtaget af Movias bestyrelse på bestyrelsesmøde 25. februar 2020 og tiltrådt af 
repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet 4. marts 2020.

Det vedlagte oplæg til ændring af Movias vedtægt indebærer en så tæt harmonisering til standard-
vedtægten som muligt. Dog lægges der op til fire afvigelser i forhold til de ufravigelige bestemmelser i 
standardvedtægten – alle på områder, hvor Movias vedtægt således vil stille højere krav, end i stan-
dardvedtægten:

 I afsnittet om finansiering, jf. forslag til ny vedtægt § 26-29 i bilag 1, foreslås det at fastholde den 
nuværende formulering i Movias vedtægt. Bestemmelsen er aftalt i forbindelse med, at finansie-
ringsmodellen blev ændret i 2015. Ministeren har tidligere godkendt finansieringsmodellen, og der-
med er der allerede givet den særlige tilladelse til at fravige standardvedtægten, som loven hjem-
ler mulighed for. 

 I afsnittet om repræsentantskabet foreslås det at fastholde bestemmelsen om, at det nyvalgte re-
præsentantskab skal træde sammen senest 15. januar året efter kommunalvalget er afholdt for at 
udpege repræsentanter til Movias bestyrelse, jf. forslag til ny vedtægt § 9 i bilag 1. Bestemmelsen 
er ufravigelig, men det foreslås, at Movia fastholder sit skærpede krav om at få udpeget bestyrel-
sesmedlemmer senest 15. januar, da det sikrer, at Movia hurtigt får udpeget den politiske ledelse, 
så selskabet er operationelt. Dette er centralt særligt henset til, at Movia er en stor offentlig virk-
somhed med en samlet økonomi på 5 mia. kr. årligt, og som løbende gennemfører store offentlige 
udbud og indkøb i samspil med mange private aktører. 

 I afsnittet om repræsentantskabet foreslås det at fastholde bestemmelsen om, hvad repræsentant-
skabet skal godkende, jf. forslag til vedtægt § 11, stk. 4 i bilag 1. Bestemmelsen handler om, at 
bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet. Desuden 
foreslås det at fastholde den nuværende bestemmelse om, at repræsentantskabet er beslutnings-
dygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, § 11, stk. 5 i bilag 1. Reglen om repræ-
sentantskabets beslutningsdygtighed sikrer, at kommunerne bredt betragtet kan få reel indflydelse 
på de beslutninger, som repræsentantskabet skal træffe og godkende.

 I afsnittet om bestyrelsen foreslås det at fastholde bestemmelsen om, at beslutninger, der kræver 
2/3 flertal også omfatter beslutninger vedrørende fordeling af buslinjer på regionale og lokale bus-
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linjer, jf. forslag til ny vedtægt § 20, bilag 1. Reglen er indføjet i forbindelse med aftalen mellem 
KKRerne, regionsrådene og Movia om den nye linje- og finansieringsmodel fra 2016, og der er så-
ledes tale om en videreførelse af den nuværende regulering, der stiller skarpere krav end stan-
dardvedtægten til, hvilke beslutninger, der kræver kvalificeret flertal.

I henhold til Movias vedtægt skal vedtægtsændringer godkendes af regionsrådene for Region Hoved-
staden og Region Sjælland, og derefter af transportministeren og social- og indenrigsministeren.  

Vedlagt fremsendes 1) Forslag til opdateret vedtægt for Movia, samt 2) Notat med gennemgang af 
afvigelser mellem standardvedtægten og Movias vedtægt med forslag til justering. 

Movia skal på baggrund af ovenstående samt vedlagte anmode om, at regionsrådene behandler sa-
gen ved førstkommende lejlighed. 

Venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør
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