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Gældende bestemmelse Ændringsforslag Bemærkninger  

Selskabets navn og formål    

§ 1. Selskabets navn er Trafiksel-

skabet Movia. 

Stk. 2. Selskabet er beliggende i 

Københavns Kommune.  

Stk. 2 foreslås ophævet. Efter Selskabsloven fra 2010 

har selskaber i modsætning til 

tidligere ikke pligt til at angive 

selskabets hjemsted i vedtæg-

ten.  

§ 2. Selskabets formål er i over-

ensstemmelse med reglerne i lov 

om trafikselskaber at varetage føl-

gende opgaver inden for selskabets 

område: 

1. offentlig servicetrafik i form 

af almindelig rutekørsel,  

2. fastsættelse af takster og 

billetteringssystemer,  

3. koordinering og planlæg-

ning af offentlig servicetra-

fik,  

4. individuel handicapkørsel 

for svært bevægelseshæm-

mede og  

5. privatbaner.  

Uændret.  

 

Det forudsættes, at Movias be-

styrelse fortsat har takstkom-

petence, selvom paraplyorga-

nisationen, DOT, måtte over-

tage takstopgaver. 

Selvom betegnelsen ”privatba-

ner” er misvisende med det 

langt overvejende offentlige 

ejerskab, bibeholdes betegnel-

sen med reference til Trafiksel-

skabsloven og bestemmelsens 

ufravigelighed.  

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 3. Selskabet kan efter aftale 

med en kommune eller en region 

varetage opgaver vedrørende ind-

køb af trafik, som kommunen eller 

regionen skal varetage efter anden 

lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 3. 

”indkøb af” udgår. Bestemmelsen er sammenfal-

dende med trafikselskabslo-

vens § 5, stk. 5 (tidl. stk. 3). 

Bestemmelsen er ufravigelig. 



Kommunen eller regionen skal selv 

betale for den pågældende trafik.  

§ 4. Selskabet kan efter aftale 

med en kommune varetage opgaver 

vedrørende driften af en færgerute 

på kommunens vegne, jf. lovens 

§ 5, stk. 4. Kommunen skal selv af-

holde alle udgifter forbundet med 

selskabets drift af færgeruten.  

Henvisningen til § 5, stk. 4 æn-

dres til § 5, stk. 7. Ellers uæn-

dret.  

Bestemmelsen er sammenfal-

dende med trafikselskabslo-

vens § 5, stk. 7 (tidl. stk. 4) 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

 Ny § 5. Selskabet kan efter aftale 

med regionen eller vejmyndighe-

den overtage ejerskab eller vare-

tage opsætning og drift m.v. af 

faste anlæg, der relaterer sig til 

offentlig servicetrafik.  

Stk. 2. Selskabet kan medfinan-

siere faste anlæg, der knytter sig 

til offentlig servicetrafik. 

Stk. 3. Selskabet kan beslutte, at 

det alene er de deltagende kom-

muner i selskabet, der bidrager til 

og har indflydelse på en sådan fi-

nansiering. 

Ny ”kan”-opgave jf. ændring af 

trafikselskabsloven (§ 5, stk. 

3). 

Foreslås indføjet for at holde 

systematikken med at trafiksel-

skabslovens ”kan”-opgaver er 

indkorporeret i vedtægten. 

§ 5. Selskabets opgaver omfatter 

også samarbejde med det eller de 

trafikselskaber, der via Storebælt 

grænser op til selskabet, om anden 

offentlig servicetrafik end den i § 2, 

nr. 1, nævnte, jf. lovens § 5, stk. 2.  

 

Nuv. § 5 bliver § 6. 

 

I stk. 1 ændres henvisningen til 

lovens § 5, stk. 2, til § 5, stk. 4. 

Der foreslås indføjet et stk. 2: 

Stk. 2 Selskabet kan samarbejde 

om individuel handicapkørsel for 

svært bevægelseshæmmede, 

som krydser grænserne mellem 

mere end to trafikselskabers om-

råder. Selskabet kan endvidere 

samarbejde om opgaver, som 

trafikselskaberne varetager ved-

rørende trafik, som kommunen 

eller regionen skal varetage efter 

anden lovgivning, jf. lovens § 5, 

stk.5 

Bestemmelsen er sammenfal-

dende med trafikselskabslo-

vens § 5, stk. 4 (tidl. stk. 2). 

I modsætning til de øvrige tra-

fikselskaber gælder samar-

bejdsforpligtelsen for Movia 

kun for individuel handicapbe-

fordring på tværs af Storebælt. 

Det nye stk. 2 er en følge af 

den tilsvarende nye bestem-

melse i trafikselskabsloven (§ 

5, stk. 5). 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

Repræsentantskabet   



§ 6. Repræsentantskabet består 

af 1 medlem fra hver kommune. 

Medlemmet vælges af og blandt 

hver af de deltagende kommuners 

kommunalbestyrelser.  

Stk. 2. De deltagende kommuner 

vælger på samme vis en stedfortræ-

der for det valgte medlem. Stedfor-

træderen deltager i repræsentant-

skabets møder i alle tilfælde af med-

lemmets forfald.   

Nuv. § 6 bliver § 7. 

Uændret. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 7. Valg til repræsentantskabet 

sker for kommunalbestyrelsens 

funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Man-

daterne vedvarer, indtil valg af nye 

medlemmer har fundet sted.  

Stk. 2. Det første repræsentant-

skabs funktionsperiode regnes fra 

den 1. januar 2007.  

 Stk. 3. Det nyvalgte repræsentant-

skab afholder sit første møde senest 

den 15. januar året efter kommunale 

valg er afholdt. På dette møde ud-

peges de kommunale repræsentan-

ter til trafikselskabets bestyrelse, jf. 

§ 8. 

Nuv. § 7 bliver § 8. 

Stk. 2 foreslås ophævet. Henvis-

ningen til stk. 2 i stk.1 udgår. Stk. 

3 bliver herefter til stk. 2. 

Henvisning til § 8 ændres til § 9. 

Uanset bestemmelsens ufravi-

gelighed foreslås bestemmel-

sen moderniseret, da den er 

overflødig.  

Stk. 1 og 2 er ufravigelige. 

Det bemærkes, at bestemmel-

sens stk. 3 ikke indgik i den 

ufravigelige bestemmelse i 

standardvedtægten, men blev 

tilføjet i det oprindelige ved-

tægtsforslag i 2006. 

 

 

§ 8. Repræsentantskabet udpeger 

de kommunale repræsentanter til 

trafikselskabets bestyrelse ved for-

holdstalsvalg efter bestemmelsen i 

§ 24, stk. 3, i lov om kommunernes 

styrelse, jf. dog stk. 2. 

  

Stk. 2. Det medlem af repræsen-

tantskabet, der er udpeget af kom-

munalbestyrelsen i den kommune, 

der yder det største årlige tilskud til 

selskabets finansiering, deltager 

ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved 

udpegningen af den bestyrelse, der 

fungerer fra den 1. januar 2007, skal 

Nuv. § 8 bliver § 9. 

Stk. 2, 2. punktum ”Ved udpeg-

ningen af den bestyrelse, der 

fungerer fra den 1. januar 

2007…” foreslås ophævet. 

3. pkt. formuleres: 

”Ved udpegningen skal de se-

nest foreliggende endeligt god-

kendte kommunale regnskaber i 

de deltagende kommuner læg-

ges til grund for afgørelsen af, 

hvilken kommune, der yder det 

største tilskud”. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 



de deltagende kommuners budget-

ter for 2007 lægges til grund for af-

gørelsen af, hvilken kommune der 

yder det største tilskud. Ved efterføl-

gende udpegninger skal de senest 

foreliggende endeligt godkendte 

kommunale regnskaber i de delta-

gende kommuner lægges til grund 

for afgørelsen af, hvilken kommune 

der yder det største tilskud.  

 

§ 9. Repræsentantskabet skal 

godkende bestyrelsens beslutning 

om den forholdsmæssige fordeling 

af de deltagende parters tilskud til 

selskabets finansiering.  

Stk. 2. Repræsentantskabet skal 

godkende bestyrelsens forslag til 

ændringer af eller tillæg til denne 

vedtægt.  

Stk. 3. Repræsentantskabet skal 

derudover træffe beslutning i sager, 

som bestyrelsen forelægger.  

   Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge 

trafikpolitiske temaer til drøftelse 

med repræsentantskabet. 

Stk. 5. Repræsentantskabet er be-

slutningsdygtigt, når mindst halvde-

len af medlemmerne er til stede. Be-

slutninger tages ved stemmeflertal, 

for så vidt ikke andet er foreskrevet i 

lovgivningen eller i selskabets ved-

tægt. 

 

Nuv. § 9 bliver § 10. 

Ellers uændret.  

Bestemmelsen i stk. 1 har hi-

storisk ikke haft reel betydning 

for Movia, idet finansieringsfor-

delingen er lovbestemt.  

Stk. 1-3 er ufravigelige. 

Stk. 4 og 5 var ikke medtaget i 

standardvedtægten, men blev 

tilføjet i den første vedtægtsud-

gave (forberedelsesudvalget 

2006). 

 

 

§ 10. Repræsentantskabet holder 

møde mindst en gang årligt og i øv-

rigt, når det af bestyrelsen findes 

nødvendigt, eller når mindst 1/3 af 

medlemmerne af repræsentantska-

bet fremsender begrundet begæring 

herom. 

Nuv. § 10 bliver § 11. 

Ellers uændret. 

 



 Stk. 2. Indkaldelsen til repræsen-

tantskabets møde skal ske skriftligt 

så vidt muligt med mindst 7 dages 

varsel. Dagsorden for mødet tilsen-

des medlemmerne så vidt muligt 

mindst 4 dage før mødets afhol-

delse. Formanden for bestyrelsen 

indkalder til repræsentantskabs-

møde. 

 Stk. 3. På hvert møde vælger re-

præsentantskabet en dirigent blandt 

sine medlemmer til at lede mødet.  

 Stk. 4. Dirigenten drager omsorg 

for, at repræsentantskabets beslut-

ninger indføres i beslutningsproto-

kollen. Ethvert medlem af repræsen-

tantskabet, der har deltaget i mødet, 

kan få sin afvigende mening kort til-

ført beslutningsprotokollen. 

§ 11. Der ydes repræsentant-

skabsmedlemmer diæter og erstat-

ning for dokumenteret tabt arbejds-

fortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 

a i den kommunale styrelseslov. 

Nuv. § 11 bliver § 12. 

Ellers uændret. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

Bestyrelsen   

§ 12. Selskabet ledes af en besty-

relse på 9 medlemmer, heraf 1 med-

lem udpeget af og blandt regionsrå-

det for Region Sjælland og 1 med-

lem udpeget af og blandt regionsrå-

det for Region Hovedstaden, 1 ud-

peget af og blandt kommunalbesty-

relsen i den kommune, der yder det 

største årlige tilskud til trafikselska-

bets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og 6 

udpeget af og blandt repræsentant-

skabet, jf. § 8. 

Nuv. § 12 bliver § 13. 

Uændret. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 13. For hvert bestyrelsesmed-

lem vælges efter reglerne i § 12 en 

suppleant. Suppleanten indtræder i 

alle tilfælde af medlemmets forfald.  

Nuv. § 13 bliver § 14. 

Ellers uændret. 

 



§ 14. Valg til bestyrelsen sker for 

kommunalbestyrelsens og regions-

rådets funktionsperiode, jf. dog 

stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil 

nyvalg har fundet sted.  

Stk. 2. Den første bestyrelses 

funktionsperiode regnes fra den 1. 

januar 2007. 

 

Nuv. § 14 bliver § 15. 

Stk. 2 foreslås ophævet. 

Ophævelse af stk. 2 er led i 

modernisering af vedtægten. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 15. Bestyrelsen vælger selv en 

formand og næstformand. 

Nuv. § 15 bliver § 16.  

Ellers uændret. 

 

§ 16. Bestyrelsen fastsætter selv 

sin forretningsorden. 

Nuv. § 16 bliver § 17. 

Ellers uændret 

 

§ 17. Bestyrelsen er beslutnings-

dygtig, når mindst halvdelen af med-

lemmerne er til stede, dog skal 

mindst et af regionsrådsmedlem-

merne være til stede.  

Stk. 2. Bestyrelsen udøver sin 

virksomhed i møder. Der fastsættes 

forud for hvert år en mødeplan for 

bestyrelsens ordinære møder. Be-

styrelsen afholder i øvrigt møde ef-

ter formandens bestemmelse, eller 

når mindst 3 medlemmer ønsker 

det. 

 Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mest 

mulig åbenhed og offentlighed om-

kring selskabets arbejde, bl.a. med 

bestyrelsens dagsordner lagt ud på 

selskabets hjemmeside. Selve be-

styrelsesmøderne er dog ikke of-

fentlige.  

 Stk. 4. Selskabet er en del af den 

offentlige forvaltning med den kon-

sekvens, at de forvaltningsretlige 

regler, herunder forvaltningsloven 

og offentlighedsloven finder direkte 

anvendelse på selskabet og dets 

virksomhed. 

Nuv. § 17 bliver § 18. 

Ellers uændret. 

Stk. 1 er ufravigelig. 

Stk. 2-4 var ikke medtaget i 

standardvedtægten, men blev 

tilføjet i den første vedtægtsud-

gave. 

Til stk. 2 bemærkes, at forret-

ningsordenen fastsætter, at 

møder kan foregå helt eller 

delvis telefonisk. 

Til stk. 3 bemærkes, at den ef-

fektueres i forretningsordenen. 

Den nye offentlighedslov med-

fører ikke ændringer af stk. 4 



§ 18. Beslutninger træffes ved 

stemmeflertal. Dette gælder dog 

ikke for beslutninger vedrørende fi-

nansiering, budget og regnskab, 

som kræver 2/3 flertal.  

 Stk.2. Beslutninger, der medfører 

forøgede udgifter til fælles admini-

stration og drift af selskabet, jf. § 25, 

stk. 1, kræver 4/5 flertal. Beslutnin-

ger, der medfører forøgede udgifter, 

der er påbudt ved lov eller anden 

bindende retsforskrift eller i øvrigt 

skyldes udefra kommende forhold, 

kræver dog kun 2/3 flertal. Bestyrel-

sen træffer med 2/3 flertal afgørelse 

om, hvorvidt en udgift skyldes ude-

frakommende forhold.  

 

Nuv. § 18 ændres til § 19. Hen-

visningen i stk. 2 til § 25, stk. 1 

ændres til § 26, stk. 1.  

Med virkning fra 1. Januar 2016 

ophæves § 19 i stedet indsættes: 

”§ 19. Beslutninger træffes ved 

stemmeflertal. Dette gælder dog 

ikke for beslutninger vedrørende 

finansiering, fordeling af buslinjer 

på regionale og lokale buslinjer, 

budget og regnskab, som kræver 

2/3 flertal. Det kvalificerede flertal 

på mindst 2/3 skal omfatte 

mindst 2 af de 3 medlemmer, 

som repræsenterer regionerne 

og den kommune, der yder det 

største tilskud”. 

Stk. 2 udgår. 

Bestemmelsen træder i kraft 1. 

januar 2016.  

 

Bestemmelsen i stk. 1 sikrer et 

kvalificeret flertal bag beslut-

ninger om økonomiske spørgs-

mål. Med den ændrede lov får 

bestyrelsen en ny kompetence 

til at bestemme fordelingen af 

buslinjer på regioner og kom-

muner, hvilket er beslutninger 

med udpræget økonomisk og 

fordelingsmæssig konsekvens. 

Derfor foreslås det, at også 

disse beslutninger træffes med 

kvalificeret flertal. 

Forslaget om, at det kvalifice-

rede flertal mindst skal omfatte 

2 af de 3 ”fødte” medlemmer af 

bestyrelsen har til formål at 

sikre tyngden i de økonomiske 

beslutninger. 

Der er ikke foretaget en præcis 

afgrænsning af, hvilke beslut-

ninger, der falder inden for ka-

tegorien i stk. 1, eksempelvis 

om isolerede beslutninger med 

konsekvens for de rutespeci-

fikke udgifter kræver 2/3 flertal. 

Flertalskriteriet har endnu ikke 

været afprøvet ved konkrete 

beslutninger. 

Afgrænsningen kan i praksis 

foretages ved, at 2/3 kriteriet 

gælder ved beslutninger om 

godkendelse af budgetter, esti-

mater og regnskaber samt for-

deling af buslinjer, og det kan i 

den forbindelse antages, at 

elementer i f.eks.x et estimat 

kan udtages til afstemning. 

4/5 flertalskravet ved beslutnin-

ger om forøgede administrative 

udgifter blev indføjet i vedtæg-

ten i 2009. Den fungerer som 



mindretalsbeskyttelse af regio-

nerne, således at regionerne 

de facto har en vetoret.  

Det har været overvejet at op-

retholde 4/5-kravet for så vidt 

angår fastsættelsen af grund-

beløbet, som kun angår regio-

nerne. Det er imidlertid ikke ak-

tuelt, idet det foreslås, at 

grundbeløbet fastsættes én 

gang for alle som en fast pro-

centdel af de fælles udgifter. 

Stk. 1 er ufravigelig. 

§ 19. Der ydes bestyrelsesmedlem-

merne diæter og erstatning for do-

kumenteret tabt arbejdsfortjeneste 

m.v. efter reglerne i § 16 a i den 

kommunale styrelseslov. Bestyrel-

sen kan med tilsynsmyndighedens 

godkendelse beslutte, at der i stedet 

ydes et fast vederlag afhængigt af 

den arbejdsbyrde, der er forbundet 

med varetagelsen af det enkelte be-

styrelseshverv.  

Nuv. § 19 bliver § 20. 

Ellers uændret. 

 

§ 20. Bestyrelsen har det overord-

nede ansvar for selskabet, herunder 

for en økonomisk forsvarlig drift.  

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at 

selskabet ledes i overensstemmelse 

med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om 

trafikselskaber med senere ændrin-

ger.  

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og 

afskediger direktionen.  

Stk. 4. Selskabet tegnes af besty-

relsesformanden eller næstforman-

den i forening med den administre-

rende direktør eller af den samlede 

bestyrelse. 

Nuv. § 20 bliver § 21. 

Ellers uændret. 

Stk. 1-3 er ufravigelige. 

§ 21. Bestyrelsen træffer endvi-

dere beslutning om:  

Nuv. § 21 bliver § 22. Det forudsættes, at paraplyen 

ikke medfører ændringer i be-

styrelsens kompetencer, og at 



1. årsbudget, flerårige budget-

overslag samt årsregnskab, 

jf. §§ 27, 28 og 29, stk. 2,  

2. forslag til budgetrevision 

ved periodisk budgetopfølg-

ning (forventet regnskab),  

3. takster og billetteringssyste-

mer for den trafik, der vare-

tages af selskabet, herun-

der kontrolafgift  

4. rejseregler,  

5. trafikplan for serviceni-

veauet for den offentlige 

servicetrafik inden for sel-

skabets område,  

6. udbudsstrategier,  

7. regler for individuel handi-

capkørsel for svært bevæ-

gelseshæmmede,  

8. overordnede rammer for tra-

fikinformation og markeds-

føring,  

9. kasse- og regnskabsregula-

tiv samt revisionsregulativ,  

10. fuldmagt til repræsentation 

på generalforsamlinger i ak-

tieselskaber,  

11. udpegning af bestyrelses-

medlemmer til aktieselska-

ber,  

12. valg af sagkyndig revision, 

jf. § 29, stk. 1,  

13. forslag til ændringer i og til-

læg til denne vedtægt og  

14. sager, som bestyrelsen eller 

direktionen anser for så væ-

sentlige, at de bør afgøres 

af bestyrelsen.  

I nr. 1 ændres henvisningen til §§ 

27, 28 og 29, stk. 2 til §§ 29, 30, 

og 31, stk. 2. 

I nr. 12 ændres henvisning til § 

29, stk. 2 til § 31, stk. 1. 

Ellers uændret. 

beslutninger i paraplyen for 

Movias vedkommende sker ef-

ter instruktion fra bestyrelsen. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

 

Direktion   



§ 22. Direktionen består af en ad-

ministrerende direktør samt eventu-

elt yderligere et eller flere medlem-

mer.  

Nuv. § 22 bliver § 23. 

Ellers uændret. 

 

 

§ 23. Direktionen har ansvaret for 

selskabets daglige drift og varetager 

den administrative og økonomiske 

ledelse inden for rammerne af det 

vedtagne budget og inden for de af 

bestyrelsen udstukne rammer.  

Stk. 2. Den administrerende direk-

tør har over for bestyrelsen ansvaret 

for, at bestyrelsens beslutninger 

gennemføres.  

Stk. 3. Direktionen ansætter og af-

skediger selskabets personale.  

Nuv. § 23 bliver § 24. 

Ellers uændret. 

 

 

§ 24. Direktionen afgiver forslag til 

bestyrelsens beslutning om de sa-

ger, hvori bestyrelsen træffer beslut-

ning, jf. § 21.  

Stk. 2. Direktionen forelægger ef-

ter bestyrelsens eller direktionens 

beslutning sager til orientering for 

bestyrelsen 

Nuv. § 24 bliver § 25. 

Henvisning i stk. 1 til § 21 æn-

dres til § 22.  

Ellers uændret. 

 

Finansiering   

 Ny § 26 indsættes med følgende 

ordlyd: 

”§ 26 Buslinjernes fordeling på 

buslinjer af regional betydning og 

lokale buslinjer fastlægges med 

virkning fra 2016 af bestyrelsen 

efter forhandling med kommu-

nerne og regionerne. 

Stk. 2. I forbindelse med større 

strukturelle ændringer i den kol-

lektive trafik, eksempelvis ved 

større infrastrukturprojekter, og i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

de fireårige trafikplaner kan be-

styrelsen efter forhandling med 

de i det enkelte tilfælde berørte 

I forhandlingerne med kommu-

ner og regioner indgår møder i 

den politiske styregruppe, som 

består af formandskabet i de to 

KKR, regionsrådsformændene, 

Københavns overborgmester 

og Movias formandskab. 



kommuner og regioner træffe be-

slutning om ændring af buslinjer-

nes fordeling”. 

 

Bestemmelsen træder i kraft 1. 

januar 2016. 

 

§ 25. De to regioner bidrager med 

et tilskud svarende til udgifterne til 

privatbaner og busruter af regional 

betydning samt udgifter til fælles ad-

ministration og drift af selskabet.  

Stk. 2. Regionale ruter, som kun 

betjener en region, betales af den 

pågældende region. Regionale bus-

ruter over regionsgrænsen deles i 

forhold til trafikomfanget i de to regi-

oner og den indbyrdes pendling 

mellem regionerne.  

Stk. 3. Udgifter til fælles admini-

stration og drift af selskabet, dvs. 

udgifter som ikke entydigt kan hen-

føres til bestemte busruter eller pri-

vatbaner, deles for halvdelens ved-

kommende i forhold til antallet af 

bustimer inden for hver region og re-

sten i forhold til antallet af passage-

rer inden for hver region.  

 

Nuv. § 25 bliver til § 27 med føl-

gende ordlyd fra 1. januar 2016: 

”§ 27. De to regioner bidrager 

med  

a) et tilskud svarende til 

udgifterne til privatba-

ner og busruter af regi-

onal betydning 

b) et grundbeløb til delvis 

finansiering af selska-

bets administration og 

drift fordelt på de to re-

gioner og besluttet af 

bestyrelsen, jf. § 19. 

Grundbeløbet fastsæt-

tes som en fast pro-

centdel af de admini-

strative udgifter. 

c) et beløb til delvis finan-

siering af den reste-

rende udgift til selska-

bets administration og 

drift fastsat ud fra regi-

onernes forholdsmæs-

sige andel af det sam-

lede antal køreplansti-

mer  

Stk. 2. Regionale busruter, 

som kun betjener en region, be-

tales af den pågældende region. 

Regionale busruter over regions-

grænsen deles for 80 pct. ved-

kommende i forhold til trafikom-

fanget i de to regioner, og for de 

Da lovgrundlaget for nuvæ-

rende stk. 1 er ændret, er en 

ændring af bestemmelsen 

nødvendig på trods af, at be-

stemmelsen er ufravigelig 

 

 

 



resterende 20 pct. vedkom-

mende i forhold til indbyggertallet 

i de to regioner.” 

 

§ 26. Kommunerne bidrager med 

et tilskud svarende til udgifterne til 

de lokale busruter samt udgifterne til 

individuel handicapkørsel for kom-

munens egne borgere.  

Stk. 2. Lokale ruter, som kun be-

tjener en kommune, betales af den 

pågældende kommune.  

Stk. 3. Øvrige lokale ruter betales 

af de berørte kommuner. Den ind-

byrdes pendling bruges til at fordele 

udgifterne for den del af trafikomfan-

get, som er lige stort i de berørte 

kommuner. Den resterende del af 

trafikomfanget betales af den kom-

mune, hvor trafikken udføres. 

 

 

Nuv. § 26 bliver § 28 og med 

virkning fra 1. januar 2016 fore-

slås følgende ordlyd: 

”§ 28. Kommunerne bidrager 

med  

 et tilskud svarende til udgif-

terne til de lokale busruter   

 et beløb til delvis finansie-

ring af den resterende udgift 

til selskabets administration 

og drift, jf. § 27, stk. 1, litra 

c), fordelt på baggrund af 

kommunernes forholds-

mæssige andel af det sam-

lede antal køreplantimer in-

den for henholdsvis Region 

Hovedstadens og Region 

Sjællands områder 

 Udgifterne til individuel han-

dicapkørsel for kommunens 

egne borgere.  

Stk. 2. Lokale ruter, som kun 

betjener en kommune, betales af 

den pågældende kommune. 

 Stk. 3. Lokale ruter, som betje-

ner mere end én kommune, be-

tales af de berørte kommuner. 80 

pct. af en rutes udgifter fordeles 

mellem de berørte kommuner ud 

fra deres andele af busrutens 

samlede antal køreplantimer, 

mens de resterende 20 pct. dæk-

kes af alle kommuner ud fra 

kommunernes forholdsmæssige 

indbyggertal i den region, hvor 

de er beliggende”. 

Lovændringen nødvendiggør 

bestemmelsens reformulering 

på trods af, at bestemmelsen 

er ufravigelig. 



§ 26 a. Tilbagebetalingsbyrden for 

de af Movia optagne lån til indbeta-

ling af aktiekapital i Rejsekort A/S 

fordeles årligt på kommunerne og 

regionerne efter de respektive kom-

muners og regioners andel af de se-

neste fem års tilskud til de lovgivne 

tilskudsområder i Movia, jf. vedtæg-

tens § 2. Indtil der foreligger fem års 

reviderede regnskaber, anvendes 

så mange års reviderede regnska-

ber som muligt.  

 

Stk. 2. Tilbagebetalingsbyrden for 

de af Movia optagne lån til egne in-

vesteringer i udstyr til rejsekortfor-

mål fordeles årligt på kommuner og 

regioner efter seneste års revide-

rede passagertal på buslinjer og lo-

kalbaner.  

 

§ 26 a bliver § 28 a. Med virkning 

fra 1. januar 2016 foreslås be-

stemmelsen ophævet. 

I arbejdet med linjefordelingen 

har det været et grundlag at 

gøre principperne så simple 

som muligt. Udgangspunktet 

har været, at alle ”fælles” ud-

gifter fordeles efter samme 

princip. 

Den økonomiske konsekvens 

af at bibeholde den nuværende 

fordelingsmetode vil være mar-

ginal med en samlet omforde-

ling mellem kommuner og regi-

oner på 0,4 mio. kr., samt en 

mindreudgift for kommunerne i 

H på 1,7 mio. kr. og en merud-

gift til kommunerne i S på 1,3 

mio. kr. 

I den nye lov er anvendt ”admi-

nistration” som begreb. Herun-

der er i beregningseksem-

plerne indregnet tjeneste-

mandspensioner, renter og af-

drag på lån 

For tjenestemandspensioner er 

dog opretholdt Region Hs be-

taling til lokalbanepensioner. 

§ 26 b. Senest den 16. september 

underrettes regioner og kommuner 

om størrelsen af de á conto bidrag, 

der skal udredes i henhold til det af 

bestyrelsen vedtagne budget for det 

følgende år. 

 Stk. 2. Regioner og kommuner 

indbetaler hver deres á conto bidrag 

forskudsvis i tolv lige store rater den 

1. i hver måned. 

 Stk. 3. Endelig regulering af regio-

ners og kommuners bidrag foreta-

ges ved regnskabsaflæggelsen og 

afregnes i januar måned det næst-

følgende år. 

Nuv. § 26 b bliver § 28 b indtil 

31. december 2015; derefter § 

28 a. 

Med virkning fra 1. januar 2016 

foreslås stk. 2 formuleret såle-

des:  

”Stk 2. Bestyrelsen træffer i for-

bindelse med budgettets 1. be-

handling beslutning om kommu-

nernes og regionernes indbeta-

ling af á conto beløb i budget-

året. Á conto beløbene kan beta-

les i tolvtedele hver måned, sjet-

tedele hver anden måned eller 

fjerdedele hvert kvartal”. 

 

Hensigten er af hensyn til likvi-

ditetsstyringen at give bestyrel-

sen fleksibilitet med hensyn til 

tilrettelæggelse af indbetalings-

takten. Som en del af budget-

vedtagelsen er bestemmelsen 

underlagt kravet om 2/3 kvalifi-

ceret flertal. 



Regnskab og budget   

§ 27. Forslag til årsbudget for det 

kommende regnskabsår og til fler-

årige budgetoverslag udarbejdes af 

direktionen til bestyrelsen efter ind-

hentelse af ønsker fra kommunalbe-

styrelserne i de deltagende kommu-

ner og regionsrådene om det kom-

mende års trafikruter, herunder øn-

sker til linjeføring, frekvenser m.v. 

Budgetforslag og forslag til flerårige 

budgetoverslag sendes til de delta-

gende kommuners kommunalbesty-

relser og regionsrådene senest 5 

uger, før bestyrelsen træffer beslut-

ning om budgettets og budgetover-

slagenes vedtagelse.  

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslut-

ning om årsbudgettets og budget-

overslagenes vedtagelse senest 

den 15. september forud for det på-

gældende regnskabsår.  

Stk. 3. Årsbudget og flerårige bud-

getoverslag udarbejdes i øvrigt i 

overensstemmelse med reglerne i 

den kommunale styrelseslovgivning.  

 

Nuv. § 27 bliver § 29. 

Ellers uændret. 

Bestemmelsens stk. 2 og 3 er 

ufravigelige. 

§ 28. Selskabets regnskabsår er 

kalenderåret. Årsregnskabet aflæg-

ges af direktionen til bestyrelsen i 

overensstemmelse med reglerne i 

den kommunale styrelseslovgivning.  

 

Nuv. § 28 bliver § 30. 

Ellers uændret. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 29. Selskabets regnskaber revi-

deres af en af bestyrelsen valgt og 

af tilsynsmyndigheden godkendt 

sagkyndig revisor. Regnskabet revi-

deres i overensstemmelse med reg-

lerne i den kommunale styrelseslov-

givning.  

§ 29 bliver § 31. 

Ellers uændret. 

Bestemmelsens stk. 1-3 er 

ufravigelige. 



Stk. 2. Bestyrelsen afgiver års-

regnskabet til revisionen. Efter at re-

visionen har afgivet bemærkninger 

til årsregnskabet, træffer bestyrel-

sen afgørelse om revisionens be-

mærkninger og regnskabets god-

kendelse.  

Stk. 3. Årsregnskabet med revisio-

nens bemærkninger og bestyrelsens 

afgørelser herom sendes til tilsyns-

myndigheden i overensstemmelse 

med reglerne i den kommunale sty-

relseslovgivning.  

Stk. 4. Årsregnskabet med revisio-

nens bemærkninger og bestyrelsens 

afgørelser herom skal af bestyrelsen 

forelægges for repræsentantskabet 

til orientering.  

 

Tilsyn   

§ 30. Tilsyn med selskabet vareta-

ges i overensstemmelse med reg-

lerne i den kommunale styrelseslov-

givning af den statsforvaltning, der 

varetager tilsynet med selskabets 

hjemstedskommune.  

Nuv. § 30 bliver § 32. Der fore-

slås følgende ordlyd: 

”§ 32. Tilsyn med selskabet va-

retages i overensstemmelse med 

reglerne i den kommunale styrel-

seslovgivning af Statsforvaltnin-

gen.” 

Den foreslåede ændring er en 

følge af sammenlægningen af 

de regionale statsforvaltninger 

i 2013. 

Bestemmelsen er ufravigelig. 

§ 31. Beslutning om trafikselska-

bets oprettelse af eller deltagelse i 

selskaber kræver tilsynsmyndighe-

dens godkendelse.  

Stk. 2. Beslutninger om optagelse 

af lån og påtagelse af garantiforplig-

telse m.v. skal ske i overensstem-

melse med reglerne i den kommu-

nale styrelseslovgivning, herunder 

reglerne om tilsynsmyndighedens 

godkendelse. 

§ 31 bliver § 33. 

Ellers uændret.  

 

Bestemmelsen er ufravigelig 

Ikrafttræden og ændring af  

vedtægten 

  

§ 32. Vedtægten træder i kraft 

den… 

Nuv. § 32 bliver § 34 med føl-

gende ordlyd: 

Bestemmelsen er ufravigelig 



 Stk. 2. Ændringer i vedtægten 

skal vedtages af bestyrelsen og 

godkendes af repræsentantskabet 

og regionsrådene for Region Hoved-

staden og Region Sjælland og der-

efter af transport- og energiministe-

ren og indenrigs- og sundhedsmini-

steren. 

 

”§ 34. Vedtægten træder i kraft 

den… 

 Stk. 2. Ændringer i vedtægten 

skal vedtages af bestyrelsen og 

godkendes af repræsentantska-

bet og regionsrådene for Region 

Hovedstaden og Region Sjæl-

land og derefter af transportmini-

steren og økonomi- og indenrigs-

ministeren. 

 


