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10 dages forespørgsel vedr. Letbanens frokostordninger 

 

Der er indhentet redegørelse fra Letbanen på baggrund af forespørgslen. Se 

vedlagte dokument. 

 

 Jacob Bundsgaard  

                /  

   Niels Højberg 
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Frokostordning for Aarhus Letbane 
 

Netmediet Journalista.dk bragte 20. august en artikel om frokostordningen hos Aarhus 

Letbane under overskriften ’Danmarks bedste frokostordning: Skandaleramt letbanes 

35 medarbejdere spiser sandwicher for 750.000 kroner om året’. Aarhus Letbane er ef-

terfølgende blevet bedt om at redegøre for påstandene i artiklen. 

 

I lighed med andre offentlige virksomheder omtales Aarhus Letbane ofte i Journali-

sta.dk, der baserer sine artikler på aktindsigter. Også i dette tilfælde kan Aarhus Let-

bane konstatere, at artiklen er baseret på flere faktuelle fejl: 

 

• Det hævdes, at Aarhus Letbanes (dengang) 35 medarbejdere spiser for 

750.000 kr. om året. Det er ikke korrekt. For at nå de 750.000 kr., har mediet 

lagt udgifter sammen for 12+6 mdr. (2017 + til og med maj 2018 + aconto for 

juni 2018). Se også bilag. 

• Frokostordningen gælder ikke kun for Aarhus Letbanes medarbejdere, men 

også bespisning af konsulenter og forplejning til bestyrelsesmøder.  

(Konsulenterne har ret til mad iflg. kontrakter).  

• I beløbet på de 750.000 kr. ser Journalista.dk bort fra medarbejdernes egen-

betaling på 20 kr. per medarbejder pr. dag.  

Det årlige beløb til frokostordning er altså væsentligt lavere, end Journalista.dk påstår. 

Kuvertprisen har på den daværende ordning været 65 kr. inkl. moms. Med egenbeta-

ling har selskabet netto betalt 45 kr. per kuvert. 

 

Aarhus Letbane bestræber sig løbende på at minimere selskabets omkostninger. I lø-

bet af foråret 2018 valgte man ny frokostleverandør – Frokost.dk – der har leveret mad 

siden 1. april 2018. Med den nye frokostordning leveres der mad mandag til torsdag, 

mens der spises rester om fredagen. Det bringer kuvertprisen ned på 57,50 kr., inkl. 

moms. Til sammenligning har Midttrafik og Odense Letbane frokostordninger til ku-

vertpriser på hhv. 55 og 58 kr. Aarhus Letbane er altså på niveau med sammenlignelige 

virksomheder. Medarbejderne betaler nu 350 kr. om måneden, svarende til 20 kr. per 

dag., hvilket betyder at Aarhus Letbane nu betaler 37,50 kr. per kuvert. 

 

Med den nye frokostordning har Aarhus Letbane reduceret den årlige omkostning til 

medarbejdernes frokostordning fra 183.844 kr. til 139.875 kr. 

 

Bilag: Oversigt over udgifter til frokostordning 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Borre 

Direktør 

Aarhus Letbane I/S 
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