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Kære Kim Edberg Andersen
I vores nuværende Forretnings- og Mobilitetsplan har vi sat retning og mål for arbejdet
mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og NT. I fællesskab er vi med til at
sikre, at borgerne er mobile, når de skal på arbejde, i skole eller på familiebesøg. Mobilitet
er vigtig for, at vi i fællesskab kan skabe sammenhængskraft i Nordjylland, og vores
Mobilitetsplan er spækket med aktiviteter, der tilsammen kan give mobiliteten et stort
skub, og dermed understøtte vækst, trivsel og miljø.
Vi er godt på vej med udmøntningen af Mobilitetsplanen, og har igennem det seneste års
tid bl.a. lanceret nye tiltag som den nordjyske rejseplanlægger (MinRejseplan) og vores
nye tilbringerordning til station og stoppested (Plustur). Senest har vi igangsat arbejdet
med udvidelsen af det Nordjyske Hovednet i de vestligste kommuner i regionen, udviklet
vores nordjyske Mobilitetsindeks, og igangsat arbejdet med at føre vores nye Grønne
Strategi ud i livet.
Som en konsekvens af kommunalvalget i 2017, konstitueredes bestyrelsen i NT med en
ny besætning i januar sidste år. I forhold til vores tidligere bestyrelse har vi således kun én
genganger. Ligeledes har vi set nye konstellationer i de udvalg, som har det kommunale
og regionale ansvar for den kollektive trafik i Nordjylland.
På baggrund af ovenstående vil vi gerne have lov til at invitere os selv på besøg i jeres
udvalg, med en overordnet præsentation af NT, og de initiativer vi arbejder med i
øjeblikket i forhold til mobilitet og miljø, samt en generel dialog omkring den nuværende
og fremtidige kollektive trafik i Nordjylland.
Vi vil se frem til en positiv dialog med jeres udvalg, og vil kontakte udvalgets
sekretariatsansvarlige inden månedens udgang, med henblik på at finde en passende
dato.
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