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SAGER TIL BESLUTNING: 

 

1. VEDTÆGTSÆNDRING FOR TRAFIKSELSKABET FYNBUS 

 

Resumé: 

På baggrund af et ønske fra trafikselskaberne har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet ny bekendt-

gørelse vedrørende trafikselskabernes standardvedtægter. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mel-

lem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces for at sikre, at trafikbestillin-

gen baseres på det bedst mulige grundlag. 
Ændringen betyder, at trafikselskabet senest den 15. december skal vedtage budget for det efterfølgende år, 
hvor fristen i den gamle vedtægt var den 15. september.  
Vedtægtsændringen træder i kraft efter godkendelse i bestyrelsen, repræsentantskabet og regionsrådet 
samt af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. 
Sagen oversendes fra bestyrelsen den 13. september 2018 til beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

På baggrund af et ønske fra trafikselskaberne har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet ny bekendt-

gørelse vedrørende trafikselskabernes standardvedtægter. Udkast til ny bekendtgørelse har været i høring 

blandt relevante parter med høringsfrist den 10. august 2018. 

 

Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft den 13. august 2018. 

 

Formålet med den nye bekendtgørelse har været at skabe bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstids-

punktet og kommunernes og regionernes budgetproces for at sikre, at trafikbestillingen baseres på det bedst 

mulige grundlag. 

 
Ændringen i standardvedtægten ligger i vedtægtens § 28, stk. 2 jf. bilag 1 i vedlagte Bilag 1.1: Bekendtgø-
relse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt). Bekendtgørelsens bilag 1 vedrører 
standardvedtægt for trafikselskaber vest for Storebælt. 
 
Ændringen betyder, at trafikselskabet senest den 15. december skal vedtage budget for det efterfølgende år. 
Fristen i den gamle vedtægt er som bekendt den 15. september. 

 
Administrationen har på baggrund af bekendtgørelsens bilag 1 udarbejdet udkast til nye vedtægter for Fyn-

Bus. Udkastet er vedlagt som bilag 1.2. og fremlægges til beslutning. 

Det fremgår af vedtægtens § 33 stk. 2, at ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes 

af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal endvidere godkendes 

af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. 

Den nye vedtægt for FynBus træder i kraft efter godkendelse som nævnt ovenfor. 

Indstilling: 

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender:  
 

 Udkast til vedtægter for Trafikselskabet FynBus 

 Oversendelse af vedtægter til regionsrådet til godkendelse 

 Fremsendelse til transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren til 

godkendelse. 

Vedtagelse: 
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Bilag: 

Bilag 1.1 Bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 med bilag 1 og 2. 

Bilag 1.2 Udkast Vedtægt for Trafikselskabet FynBus 2018. 
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