
MARKEDSDIALOGMØDE – VIA SKYPE

UDBUD AF VISITERET PERSONBEFORDRING I 

RANDERS KOMMUNE

TIRSDAG D. 26. MAJ 2020



DAGSORDEN

1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 
v. udbuds- og indkøbschef Peter Lund Neumann, Randers Kommune

2. Befordring i Randers Kommune i dag 
v. projektleder Birgitte Stobberup, Randers Kommune

3. Udbudsproces og tidsplan 
v. projektleder Birgitte Stobberup, Randers Kommune

4. Fælles dialog og spørgsmål

5. Den videre proces 
v. projektleder Birgitte Stobberup, Randers Kommune

6. Afrunding



BEFORDRING I RANDERS KOMMUNE I DAG

Organisering

• Kørselskontoret

• Fagforvaltningerne

• Decentrale enheder

Kørselssystem

• FleetSched

• Institutioner indtaster data

• Ændringsmails og rapporter til leverandører



BEFORDRING I RANDERS KOMMUNE I DAG

Nuværende kontrakt:

• Fast kørsel udbydes af Randers Kommune:

• Træning og aktiviteter

• Specialundervisning for børn og unge

• Specialtilbud for børn, unge og voksne

• Variabel kørsel udbydes via Midttrafik:

• Læge/speciallæge

• Individuel handicapkørsel (lovpligtig)

• Brækket ben-kørsel

• Fritidskørsel for demente borgere

• Ad hoc kørsel (aflastning, fritidsaktiviteter mv.)



BEFORDRING I RANDERS KOMMUNE I DAG

Fast kørsel, nuværende kontrakt: 

• Cirka 425 elever – heraf cirka 40 elever fra andre kommuner

• Cirka 700 borgere til træning/aktiviteter

• Cirka 50 borgere til øvrige tilbud

• 11 delaftaler med udgangspunkt i institutioner

• Fire leverandører (med mulighed for underleverandører)

• Leverandøren ruteplanlægger; krav til serviceniveau

• Høj grad af kørselsoptimering via koordinering og samkørsel

• Fast zone-/turpris med tillægspriser



UDBUDSPROCES OG TIDSPLAN (FORELØBIG)

Tidspunkt (foreløbig) Aktivitet

26. maj 2020 Dialogmøder med leverandører

Juni-oktober 2020 Udarbejdelse af udbudsmateriale

November-December 2020 Politisk behandling af udbudsmateriale

Januar-februar 2021 Tilbudsfase

April 2021 Resultat af tilbudsevaluering

Maj 2021 Kontraktindgåelse

August 2021 Kontraktstart for nye leverandører



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL

Emner i dialogen

• Sammensætning af pakker/ruter

• Ændringer i kørsler

• Serviceniveauer for kørsler

• Prismodel

• Rapportering/fakturering

• Implementeringsforløbet

• Forslag til effektivisering af kørslen i Randers Kommune

• Vejledning i udbudsprocessen



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- SAMMENSÆTNING AF PAKKER/RUTER

Delaftalestruktur i dag
• 11 delaftaler

• Geografisk inddeling pba. institutionens fysiske adresse 

• Én institution, én leverandør

• Én målgruppe pr. delaftale

Overvejelser om ny delaftalestruktur
• Færre, større delaftaler end i dag – fx 4-6?

• Geografisk inddeling pba. institutionens fysiske adresse?

• Én institution, én leverandør?

• Flere målgrupper pr. delaftaler - kørsel med skoleelever og 

aktivitetscenterkørsel i alle delaftaler?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- ÆNDRINGER I KØRSLER

Afbestillinger

• Varsler i dag (ift. opkrævning):

• Skoler/sociale institutioner: seks timer

• Aktivitetscentre inkl. sundhedscentret og regionshospitalet: to timer

• Indmelding af afbestillinger – erfaring med tlf./SMS/app/andet?

Bestillinger af kørsel og øvrige ændringer af kørsel

• Rimeligt bestillingsvarsel for

• Ny kørsel?

• Ændring af kørsel?

• Bestilling af SFO-kørsel ifm. skolefridage/-ferier?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- ÆNDRINGER I KØRSLER

Forpligtelser/frasigelser af kørsler

• Pligt til at forestå kørsel af alle passagerer

• Undtagelser, fx

• Aflastningskørsel, kørsel til skiftende hjemadresser og øvrig ad 

hoc-kørsel?

• Kørsel i ydertidspunkter samt weekend- og helligdagskørsel?

• Kørsel med hjælpemidler for visse institutioner?

• ?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- SERVICENIVEAU FOR KØRSLER

Serviceniveau for kørsler – i dag

• Som hovedregel fra kantsten til kantsten – med voksenkontakt for børn og 

unge, med mindre andet er aftalt

• Særligt vedr. aktivitetscentre, Regionshospitalet og Randers 

Sundhedscenter: hente/bringe inde i hjemmet, hvis dette er aftalt og 

hente/bringe i forhal, foyer eller lignende

Overvejelser

• Faste niveauer for afhentning og afsætning af borgere? 

• Fx 1) fra kantsten til kantsten; 2) hentes/følges indenfor; 3) 

afhentes/afsættes fra hånd til hånd?

• ”Ferie-serviceniveau”?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- SERVICENIVEAU FOR KØRSLER

Vognens ankomsttidspunkter

• Rimelige tidsvinduer for vognens ankomst i hjemmet og på 

institutionen? 

• Særlige vilkår for forskellige institutionstyper?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- SERVICENIVEAU FOR KØRSLER

Køretid for borgeren – i dag

• Skoler/Specialinstitutioner: 

• 60 minutter

• Aktivitetscentre: 

• 40 minutter (hvis mindst 24 km. (fugleflugtsafstand) – 55 minutter)

• Regionshospitalet og Randers Sundhedscenter: 

• 30 minutter (hvis mindst 24 km. (fugleflugtsafstand)– 45 minutter)



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- PRISMODEL

Prismodel – i dag

• Tre zoner: 0-10 km./10-20 km./20 km. og opefter

• Turpris, samkørsel: fast, zonebestemt kilometerpris pr. passager pr. enkelt tur. 

• Turpris, solokørsel: fast, zonebestemt kilometerpris pr. passager pr. enkelt tur

• Afstand: beregnes i fugleflugtslinje. 

• Tillægspris, kørestol: fast kilometerpris pr. passager pr. enkelt tur

• Tillægspris, liftes ind med rollator (aktivitetscentre): fast kilometerpris pr. 

passager pr. enkelt tur

• Tillægspris, trappetjener (aktivitetscentre): fast kilometerpris pr. passager pr. 

enkelt tur



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- PRISMODEL

Overvejelser ifm. ny prismodel:

• Afstand: beregnes i faktisk kilometerafstand (direkte rute på Krak/Google Maps)?

• Turpris, solokørsel: fast pristillæg i % oven i samkørselspris?

• Tillægspris, kørestol: indeholdt i turpris/fast pristillæg i kr. oven i 

samkørselspris?

• Tillægspris, liftes ind med rollator (aktivitetscentre): fast pristillæg i kr. oven i 

samkørselspris?

• Tillægspris, trappetjener (aktivitetscentre): fast pristillæg i kr. oven i 

samkørselspris?

• Tillægspris (ny), enekørsler (som følge af individuelle tider): fast pristillæg i % 

oven i samkørselspris?

• Tillægspris (ny), kørsel på skolefridage: fast pristillæg i % oven i 

samkørselspris?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- PRISMODEL

Prissætning af institutionstyper – i dag

• Samme turpriser/prisstruktur er gældende for alle institutioner 

inden for en delaftale

Overvejelser ifm. prissætning af institutionstyper

• Særskilt prissætning af hver institutionstype 

(fx specialskole/specialklasse/aktivitetscenter) inden for 

hver delaftale?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- RAPPORTERING/FAKTURERING

Rapportering ift. afvigelser fra serviceniveau

• GPS-/tracking-udstyr i vogne? 

Fakturering

• Forslag til indhold i fakturabilag 

• Eksempel på fakturabilag

• Eksempel på kontroller ifm. fakturabilag

• Omvendt fakturering?

file:///C:/Users/dq25409/Desktop/Markedsdialogmøde d. 26. maj 2020/Eksempel på fakturabilag.pdf
file:///C:/Users/dq25409/Desktop/Markedsdialogmøde d. 26. maj 2020/Eksempel på fakturabilag - kontroller.pdf


FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- IMPLEMENTERINGSFORLØBET

Kontraktstart

• 1. august? 1. oktober? Andet tidspunkt?

Øvrige opmærksomhedspunkter til implementeringsforløbet



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING

• Forslag til effektivisering af kørslen i Randers Kommune?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- VEJLEDNING I UDBUDSPROCESSEN

• Orienteringsmøde efter offentliggørelse af udbudsmaterialet

• Høring af udvalgte dele af udbudsmaterialet inden 

offentliggørelse? Fysisk møde i den forbindelse?

• Hvordan understøtter/vejleder vi jer bedst i processen? 

• Hvad har I brug for fra os for at kunne afgive det bedst mulige 

tilbud?



FÆLLES DIALOG OG SPØRGSMÅL
- OPSAMLING

• Sammensætning af pakker/ruter

• Ændringer i kørsler

• Serviceniveauer for kørsler

• Prismodel

• Rapportering/fakturering

• Implementeringsforløbet

• Forslag til effektivisering af kørslen i Randers Kommune

• Vejledning i udbudsprocessen

• COVID-19 – særlige opmærksomhedspunkter?



AFRUNDING

• Referat og plancher fra dialogmødet offentliggøres på 
https://www.randers.dk/erhverv/udbud-og-leverandoer/udbud/

• Indsamling af inputs via dialogmøder med bl.a. 

institutioner og det politiske niveau

• Herefter færdiggørelse af udbudsmaterialet

• Spørgsmål/synspunkter?

• Kan også eftersendes pr. mail senest d. 5. juni 2020               

– sendes til Birgitte Stobberup, bws@randers.dk

https://www.randers.dk/erhverv/udbud-og-leverandoer/udbud/
mailto:bws@randers.dk

