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Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 3. september 2018:
Fraværende: Ingen
Marius Nielsen og Erik Nørreby, Venstre fremsatte et ændringsforslag.
Ændringsforslaget foreslår taxabus man-fredag fra 6.00 (færge kl. 6.20) til 7.30
og fra 19 til 23. Lørdag og søndag fra 18.30 til 24. Billetpriser skal være de
samme for bus og taxa, kr. 20 indenfor byskilt i Nordby, kr. 25 til Fanø Bad,
Rindby Strand og opland. Kr. 30 til Sønderho/Nordby. Ingen rejsekort men 10
turs kort med 20% rabat. Statistik: Man skal kunne se hvor mange der rejser til
hver distination.
Et flertal stemmer imod ændringsforslaget, for stemmer Marius Nielsen og Erik
Nørreby, Venstre. Et flertal stemmer for forvaltningens indstilling, herunder at
forvaltningens indstilling punkt 6 anbefales overfor Byrådet, ydermere besluttes
det at det forsøges med taxabus også i morgentimerne i lighed med
aftentimerne. Forvaltningen udarbejder en kommunikationsstrategi. Imod
stemmer Marius Nielsen og Erik Nørreby, Venstre.
Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 3. september 2018:
Fraværende:
Et flertal anbefaler Erhvervs, natur- og teknikudvalgets anbefaling. Imod
stemmer Erik Nørreby, Venstre. Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet og Sofie
Valbjørn, Alternativet undlader at stemme.
Erhvervs, natur- og teknikudvalget, den 3. september 2018:
Marius Nielsen og Erik Nørreby, Venstre fremsatte et ændringsforslag.
Ændringsforslaget foreslår taxabus man-fredag fra 6.00 (færge kl. 6.20) til 7.30
og fra 19 til 23. Lørdag og søndag fra 18.30 til 24. Billetpriser skal være de
samme for bus og taxa, kr. 20 indenfor byskilt i Nordby, kr. 25 til Fanø Bad,
Rindby Strand og opland. Kr. 30 til Sønderho/Nordby. Ingen rejsekort men 10
turs kort med 20% rabat. Statistik: Man skal kunne se hvor mange der rejser til
hver destination.
Et flertal stemmer imod ændringsforslaget, for stemmer Marius Nielsen og Erik
Nørreby, Venstre. Et flertal stemmer for forvaltningens indstilling, herunder at
forvaltningens indstilling punkt 6 anbefales overfor Byrådet, ydermere besluttes
det at det forsøges med taxabus også i morgentimerne i lighed med
aftentimerne. Forvaltningen udarbejder en kommunikationsstrategi. Imod
stemmer Marius Nielsen og Erik Nørreby, Venstre.

Byrådet 2018-2021, den 10. september 2018:
Fraværende: Karen Jeppesen

Et flertal i Byrådet beslutter en enhedspris for taxabus på hele øen på 40 kr.
Derudover et månedskort på 400 kr. pr. måned.
Månedskortet gælder både bussen og taxabussen.
Imod stemmer Marius Nielsen, Venstre, idet han mener at prisen på 40 kr. er for
høj.
Sagsfremstilling
Udvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 at forvaltningen skulle
komme med et oplæg til åbningstider for perioden frem til 31.10.2018 og et
forslag til åbningstider og øvrige vilkår i et udbud.
Forvaltningen har startet forhandlinger med De Blå Busser og Esbjerg
Taxabusser om ændringer i de indgåede aftaler. Forvaltningen foreslår, at der
sløjfes evt. både morgen- og aftenafgange med bussen som så erstattes af en
lille taxa. Taxa vil køre fra busstop til busstop til fast takst pr. person.
Taksten for taxabus foreslås til:
• kr. 30 inden for byskilte i Nordby og Sønderho
• kr. 40 til Fanø Bad, Rindby Strand og opland
• kr. 50 til Sønderho/Nordby.
• Børn med skolekort vil kunne køre gratis med taxabus.
En taxabus skal bestilles mindst 2 timer før afgang for mulighed for samordning
af ture og der må påregnes ventetid. Man vil komme til at køre sammen med
andre og vognen kører måske en omvej for at hente dem. Man vil desuden
kunne bestille vognen som almindelig taxa til taxameterpris.
Denne ordning vil være i lighed med Flextur i f.eks. Varde og Esbjerg. I Varde
kommune betales der 3,5 kr. pr. km. og i Esbjerg 5 kr. pr. km. dog mindst 35
kr. pr. tur pr. person.
I timer uden taxa, vil visitationsbussen kunne bookes for rutekørsel fra kl. 8 til
kl. 15.30 mod betaling som i taxabus som beskrevet ovenfor.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med ovenstående model
og at man ikke går i udbud med taxakørsel, idet det kan forventes at
ovenstående model vil være langt billigere og at resultatet af et udbud vil være
højere priser end de nuværende priser (kr. 350 minus indtægter).
En del af de reducerede køreplanstimer vil blive omlagt til ekstra kørsel i
højsæsonen og ved særlige lejligheder med mange turister på øen.
Åbningstiderne med taxa forsætter indtil indførelse af ny ordning, med den
ændring at åbningstiden ændres fra kl. 7 - 23 til 9 - 22 søndag til torsdag og fra
7 – 01 til 9 - 24. CMS-elever kan benytte visitationsbussen til forhøjet bustakst
uden for taxas åbningstid.
Lovhjemmel
Udbudsloven
Taxaloven
Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser
En taxa 4 timer (kl. 19 til 23) søndag - torsdag og 5 timer (19 til 24) fredag lørdag og helligdage vil medføre en bruttoudgift på ca. kr. 550.000. Forventede
indtægter ved taxabus kan ikke vurderes af forvaltningen. Ved at sløjfe
busafgange fra kl. 18.30 til 22.33 kan der spares ca. kr. 700.000. Heraf foreslås
de kr. 150.000 anvendt til udvidet sommerkørsel med ekstrabus.
Ved at fortsætte med subsidieret taxa søndag til torsdag fra kl. 9 - 22 og fredag
og lørdag fra kl. 9 - 24 vil bruttoudgiften fra 3. august til og med december
udgøre ca. kr. 770.000. Der har i perioden fra 3. – 26. august været en indtægt
på kr. 47.500.
I perioden fra 3.8. til 30.9.2018 forventes det, at udgiften til taxa vil kunne
afholdes inden for bevillingen på kr. 255.000, såfremt åbningstiderne reduceres
fra og med den 7.9. som foreslået.
Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke vurderet
Miljømæssige konsekvenser
Ikke vurderet
Beslutningsproces
03.09.2018 Erhvervs, natur- og teknikudvalget
03.09.2018 Økonomi- og planudvalget, vedr. indstillingens punkt 6
10.09.2018 Byrådet, vedr. indstillingens punkt 6
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
1. At forvaltningen bemyndiges til at indføre de foreslåede ændringer af
busdriften til taxabus i ydertimerne fra 1.10.2018.
2. At der kun er mulighed for taxa fra kl. 19 til 23 fra 1.10.2018.
3. At visitationsbussen kan bookes for rutekørsel på hverdage fra kl. 8 til kl.
15.30 mod betaling som i taxabus fra 1.10.2018.
4. At forvaltningen indbyder interesserede til et møde omkring den
foreslåede taxabusordning inden igangsætning.
5. At åbningstiderne for taxa reduceres som foreslået fra 7.9.2018.
6. At Byrådet godkender de foreslåede takster for taxabus.

