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Til: Forretningsudvalgets møde den 24. januar 2017 – pkt. 16 – For-
slag om afbrydelse af igangværende kontraktforhandlinger for 
budlinje 65E  

Teknisk ændringsforslag til pkt.16 – Forslag om afbrydelse af igangværende kon-
traktforhandlinger for budlinje 65E 
 
Stillet af administrationen. 
 
Administrationen har på baggrund af miljø- og trafikudvalgets behandling af sagen 
den 17. januar 2017 udarbejdet følgende tekniske ændringsforslag, således at sagens 
indstilling afspejler miljø- og trafikudvalgets anbefaling: 
 
”Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet, at 
indstillingspunkterne 1-4 udgår og erstattes af følgende 3 nye indstillingspunkter:  
 

1. At godkende, at den nuværende kontrakt vedrørende buslinje 65E for-
længes med 6 måneder frem til juli 2018.  
 

2. At godkende, at igangværende kontraktforhandlinger om buslinje 65E 
afbrydes med henblik på at kontraktforhandlingerne genoptages på for-
nyet grundlag fra juli 2017. 

 
3. At godkende, at regionsrådet vil få forelagt en ny sag på baggrund af dia-

log med berørte kommuner om bestilling af fremtidig drift af buslinjen 
65E senest juni 2017 med henblik på ikrafttrædelse juli 2018 med evalue-
ring senest 2 år herefter.” 

 
Begrundelse: 
På miljø- og trafikudvalgets møde den 17. januar 2017 blev udvalget enige om, at an-
befale en fastholdelse af ruten for at sikre offentlig transport til studerende, patienter 
og faglærte mv.  
Udvalget fandt, at der ikke skal indgås aftale om 65E for perioden 2017-2027 og der-
med ønskede udvalget at afbryde de igangværende kontraktforhandlinger og sikre at 
den nuværende kontrakt forlænges med 6 måneder. Udvalget ønskede, at administrati-
onen på baggrund af dialog med berørte kommuner forelægger en sag til politisk god-
kendelse om bestilling af fremtidig drift af ruten, senest juni 2017, som træder i kraft 
juli 2018. Udvalget ønsker at denne betjening evalueres senest 2 år efter juli 2018.   

 


