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Vedrørende Region Sjællands buslinjer i Køge Kommune
Tak for mødet i Sorø den 30. oktober, og tak for jeres opfølgende
henvendelse af 5. november, hvor I tilbyder at videreføre ruterne 120, 97N
og 99N i hele 2019 såfremt de berørte kommuner inden den 29. november
2018 indvilger i at overtage trafikforpligtelsen fra den 1. januar 2020.
Jeg ønsker med dette at udtrykke min stærke utilfredshed med at Region
Sjælland påtænker at spare på absolut kritisk og strengt nødvendig busdrift
til stationer og sygehus. Køge Kommune er indstillet på en dialog om
buslinje 120 i 2020 på følgende vilkår:
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Linje 120 omlægges til Køge Nord Station fra dennes åbning i maj
2019. Omlægningen kan foretages udgiftsneutralt, jf. tidligere
analyser udarbejdet af Movia.
Køge Kommune har ikke midler til overtagelsen, og må i givet fald
omprioritere allerede afsatte midler til busdrift for at drive en buslinje
tilsvarende linje 120. Vi kan derfor ikke garantere at den nuværende
frekvens på linjen kan opretholdes.
Region Sjælland vil gradvis fra 1. januar 2021 begynde at drive en
buslinje til Køge Nord Station, eventuelt som en forlængelse af den
regionale del af linje 102A mellem Præstø og Køge.
Dette er i tråd med hvad vi aftalte på mødet den 30. oktober. Der
var, efter min opfattelse, enighed om at der påhviler regionen et
særligt ansvar for at sikre oplandets tilgængelighed til Sjællands
Universitetshospital, Køge samt den nye statslige infrastruktur på
Køge Nord Station.

Køge Kommune ønsker ikke at overtage trafikforpligtelsen på natbuslinjerne
97N og 99N.
Dette brev er sendt i kopi til Greve, Solrød, Stevns og Faxe kommuner.
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Med venlig hilsen

Erik Swiatek
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