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Referat fra møde mellem
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Mandag den 19. december 2016
Herning Kommune, Teknik og Miljø
Lene Ahle Skoubo (Herning Kommune)
Jette S. Mathiassen (Midttrafik, Kontrakter)
Thomas D. Mikkelsen (Midttrafik, Kontrakter)
Midttrafik orienterede om årsager til, at den nuværende kontrakt med Arriva
Danmark om Herning bybusser ikke kan forlænges, som tidligere antaget. Årsagen
hertil, er at bestemmelserne for en forlængelse, udover 1 år, er for løst beskrevet i
den nuværende kontrakt. Se også notat ”Indstilling om forlængelse af kontrakten
med Arriva Danmark A/S om Herning bybusser” af 29. november 2016, samt
notatet ” Redegørelse - Kontraktsforlængelse – Buskørsel” af 29. november 2016 fra
Holst Advokater.
Midttrafik beklagede de udfordringer, som sagen medfører for Herning Kommune.
Midttrafiks direktør er orienteret om sagen.
Lene Skoubo (LS) orienterede om, at forlængelsen på 1 år ikke skal godkendes
politisk, men at udvalget alene orienteres om sagen. Det blev aftalt, at Thomas
Mikkelsen (TDM) kontakter Arriva med henblik på at indgå en aftale om en 1 årig
forlængelse af kontrakten.
Partnerne drøftede herefter et kommende udbud af Herning Bybusser.
Udbudsprocessen påbegyndes primo 2017 med henblik på driftsstart ultimo juni
2019.
LS orienterede om udsigterne for, at kørselsmængden forøges i forbindelse med
ibrugtagningen af sygehuset i Gødstrup. Det er endnu uvist, hvor stort et
kørselsomfang der bliver behov for. Dette skyldes bl.a., at der fortsat er usikkerhed
om, horvidt området også suppleres med togdrift.
Jette Mathiassen (JM) oplyste om mulighederne for at gennemføre et udbud, hvor en
udvidelse af kørselsomfanget indarbejdes som en option i kontrakten.
Det blev aftalt, at Midttrafik udarbejder en foreløbig tidsplan (Se bilag), samt at
Midttrafik primo 2017 indkalder til opstartsmøde, når der er fastsat hvilke
medarbejdere, der skal gennemføre udbuddet af Herning bybusser.

Bilag – forventet tidsplan for udbud af Herning bybusser
Dato
Ultimo januar/primo februar
Hele 2017

Medio februar 2018
Ultimo februar 2018
Marts-april 2018
Medio maj 2018
Ultimo maj/primo juni 2018
Medio juli 2018
Medio august 2018
Ultimo august/primo
september 2018
Ultimo september 2018 2018
Oktober 2018
Medio november 2018
Primo december 2018
Ultimo juni 2019

Milepæl
Opstartsmøde ml. Kommunen og Midttrafik.
Både Kontrakter og Køreplanlægning skal deltage
Drøftelser/beslutninger om udbudsgrundlag.
Der skal laves en detaljeret opgave- og tidsplan for dette
forløb.
Politisk behandling af udbudsgrundlag i Kommunen
Endelig bestilling fra Kommunen
Endeligt udbudsmateriale udarbejdes.
Samarbejde ml. Kontrakter og Køreplanlægning
MT bestyrelse godkender udbudsgrundlag
Udbuddet offentliggøres.
Prækvalifikation igangsættes
Prækvalifikation af udvalgte tilbudsgivere
1. forhandlingstilbud afleveres
Forhandlinger
Endeligt tilbud afleveres
Evaluering af tilbud og udarbejdelse af indstilling om tildeling
Politisk/administrativ behandling i Kommunen
MT bestyrelse godkender indstilling om tildeling
Tildeling udsendes til tilbudsgiverne
Kontraktstart
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