
 

Trafikselskabet Movia 

Bestyrelsesformand 

Gammel Køge Landevej 3 

2500 Valby 

Telefon 36 13 14 00 

Fax 36 13 20 97 

movia@moviatrafik.dk  

www.moviatrafik.dk 

 

 1/2 

Region Hovedstaden 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.   

Formand for Miljø- og trafikudvalget Jens Mandrup 

 

 

Sagsnummer 

ThecaSag-107178 

Movit-3173483 

 

Sagsbehandler MLL 

Direkte +45 36 13 15 05 

Fax - 

MLL@moviatrafik.dk 

 
CVR nr: 29 89 65 69 

EAN nr: 5798000016798 

 

23. november 2015  

Nøgletal til Region Hovedstaden. Udkast til svar  

Kære Sophie og Jens 

I forlængelse af mit brev af 1. september kan jeg nu vende tilbage med endeligt svar på jeres 

henvendelse af 25. juni i år om måltal og driftsmålsdata for den kollektive trafik.  

Som I ved, har en arbejdsgruppe med deltagelse af de to regioner, Københavns Kommune 

og de to KKR arbejdet med de spørgsmål, I har rejst. På baggrund heraf har Movias besty-

relse på mødet 29. oktober i år tiltrådt en model for løbende rapportering af relevante nøgle-

tal for den kollektive trafik.  

Modellen skal sikre, at regionerne og kommunerne får de tal, som er nødvendige for deres 

arbejde og betyder, at generelle oplysninger kan leveres på månedsbasis, mens specifikke 

oplysninger om de enkelte linjer kan leveres kvartalsvis.  

./. Indstilling og bilag fra bestyrelsens behandling vedlægges til orientering. 

Rapporteringen af de respektive nøgletal gøres tilgængelige for kommunerne og regionerne 

på Movias ekstranet. På den måde sikres, at alle kommuner og regioner altid har adgang til 

de relevante tal.  

Movia sørger for at udsende en vejledning til kommunerne og regionerne om, hvordan nøgle-

tallene kan bruges, ligesom Movia meget gerne uddyber konkrete nøgletal, hvis der er behov 

for dette. Nøgletallene skal løbende udvikles i samarbejde med kommuner og regioner, så 

de bedst muligt understøtter forvaltningernes arbejde og behov.  

Movia vil efter sommerferien 2016 indkalde arbejdsgruppen til en evaluering af nøgletalsrap-

porteringerne.  

Det er min vurdering, at der er fundet en løsning, som vil kunne tilfredsstille  informationsbe-

hovet i regionerne og kommunerne, og jeg forstår, at der på administrativt niveau er en god 
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dialog om den fremtidige rapportering, der understøttes af kvartalsvise møder på direktions-

niveau.  

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Gyldal Petersen 
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