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Referat 

Markedsdialogmøde – Udbud af visiteret personbefordring i Randers Kommune 

Dato: Tirsdag d. 26. maj 2020  

Møde kl. 9-11: Interesserede, nuværende leverandører 

Møde kl. 12-14: Andre interesserede leverandører 

Fra Randers Kommune deltog:  

• Jane Fink; Kørselskontoret 

• Morten Ærthøj Pedersen; Børn & Skole 

• Helle Lindholdt; Social & Arbejdsmarked 

• Nils Högel; Sundhed, Kultur & Omsorg 

• Kevin Lousen; Økonomi/Udbud & Indkøb 

• Sanne Svendsen; Økonomi/Udbud & Indkøb 

• Peter Lund Neumann; Økonomi/Udbud & Indkøb 

• Malte Flodgaard Jakobsen; Økonomi/Budget  

• Birgitte Wendelboe Stobberup; Økonomi/Budget 

 

1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere (v. udbuds- og indkøbschef Peter Lund 

Neumann) 

Der afholdes to markedsdialogmøder med hhv. de nuværende leverandører og med andre 

interesserede leverandører. 

Hvis man efter mødet kommer i tanke om andre inputs/forslag, kan disse sendes pr. mail 

(bws@randers.dk). 

2. Befordring i Randers Kommune i dag (v. projektleder Birgitte Stobberup) 

Randers Kommunes befordringsområde blev præsenteret i overordnede træk, herunder 

organiseringen, kørselssystemet samt omfanget af den nuværende kontrakt. 

Se plancher. 

3. Udbudsproces og tidsplan (v. projektleder Birgitte Stobberup) 

Den foreløbige tidsplan for udbudsprocessen blev gennemgået.  

Se plancher.  

4. Fælles dialog og spørgsmål 

4.1 Sammensætning af pakker/ruter 

mailto:bws@randers.dk
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Principperne for den nuværende delaftalestruktur og overvejelserne omkring en ny delaftalestruktur 

blev gennemgået. Se plancher.  

Færre, større delaftaler end i dag – fx 4-6? Blandt andet mhp. at give leverandørerne bedre 

mulighed for at udnytte vogne over hele dagen.  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Formentlig en god ide med færre, større delaftaler i det nye udbud. 

Svært at tage stilling til, om det er interessant at byde på større delaftaler, så længe man ikke kender 

den konkrete inddeling. Hvis institutionerne inden for en delaftale ligger forholdsvis tæt geografisk, kan 

det give mening at lave større delaftaler.  

Færre delaftaler giver mere volumen, hvilket er meget positivt og giver bedre fleksibilitet til 

leverandøren. 

Geografisk inddeling pba. institutionens fysiske adresse? Der ses forskellige tilgange i kommunerne 

– nogle vælger inddeling efter borgerens bopæl. Ved inddeling efter institutionens fysiske adresse 

fastholdes princippet fra den nuværende kontrakt om, at én institution kun har én leverandør.  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Det kan være effektivt at inddele delaftalerne geografisk efter borgerens adresse. Det vil dog kræve 

fleksibilitet ift. ankomsttidspunkter. 

Et godt princip at lade institutions fysiske adresse være i centrum for delaftalestrukturen.  

Spørgsmål fra leverandørerne:  

Spørgsmål: Skal ”En leverandør, en institution” forstås således, at man ikke må bruge en ekstern 

underleverandør med liftbiler til at køre samtidig på den samme institution, hvis der fx er få borgere, 

som har kørestolsbehov?   

Svar: Det er i den nuværende kontrakt tilladt at benytte underleverandører, hvis man fx ikke selv har 

kapaciteten eller vognene til selv at køre alle borgere.  

Flere målgrupper pr. delaftaler - kørsel med skoleelever og aktivitetscenterkørsel i alle delaftaler? 
Giver det værdi for leverandørerne ift. planlægning/koordinering af kørsel? Har leverandørerne 
erfaringer med samkørsel på tværs af målgrupper? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Dårlig ide at samkøre specialskolebørn og ældre borgere. Begrænset, hvor meget samkørsel man kan 
opnå mellem disse målgrupper – vurderer ikke, at gevinsten er stor. Fx udfordring hvis en ældre borger 
skal følges ind til genoptræning, samtidigt med at der skal holdes opsyn med børn i bilen.  
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Jævn kørsel hen over dagen er klart at foretrække for medarbejdere, leverandører og institutioner. 
Handler om at beskæftige bilerne hen over hele dagen. Derfor er det en god ide, hvis de nye delaftaler 
kommer til at indeholde forskellige institutionstyper, så ikke al kørsel ligger morgen og eftermiddag, 
som er tilfældet for størstedelen af kørslerne til skolerne.  
 
Inddeling af delaftaler, så de indeholder forskellige institutionstyper, vil gøre det muligt at beskæftige 
biler bedre.  
 
4.2 Ændringer i kørsler  

Afbestillinger – vurdering af nuværende frister på hhv. seks/to timer (jf. plancher)? Hvordan påvirker 

fristerne priserne?  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Generelt tages højde for forventet afbestillingsandel, når tilbudspriserne beregnes. En kort 

afbestillingstid og dermed højere afbestillingsprocent vil derfor ofte blot medføre højere priser. Derfor 

ikke nødvendigvis besparelser ved kortere frister.  

En frist dagen før kl. 16 giver leverandørerne øget sikkerhed og dermed mulighed for at afgive skarpere 
priser.  

 

Korte aflysningsfrister kan være svære, hvis man også kører for Midttrafik. Så lang frist som muligt.  
 
Bestillinger og øvrige ændringer – hvad vil være et rimeligt bestillingsvarsel? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Ny kørsel:  1 uges varsling af nye kørsler er en generel holdning blandt leverandørerne. 

For at kunne planlægge mest optimalt, vil det være hensigtsmæssigt, at små ændringer bestilles senest 
24 timer før og 1 uge før for nye tilmeldinger. 
 
For bestilling af kørsel i skolefridage-/ferier vil det være hensigtsmæssigt, at varsel gives 1 måned før 
af hensyn til chaufførernes arbejdstids- og ferieplanlægning. 
 
Forpligtelser/frasigelser af kørsler – i hvor høj grad påvirkes prisen, hvis leverandøren er forpligtet 

til at køre al kørsel? Hvad vil være særligt dyrt for kommunen at forpligte leverandøren til at køre? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Mulighed for frasigelse af borgere med helt særlige behov (fx kørsel med en borger, hvor der er behov 

for rengøring af vognen efter hver tur). 

Mulighed for at frasige sig kørsel, som er særligt dyrt for leverandøren, fx en kørestolsbruger, som kun 

skal transporteres kort.  
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Eventuelt tillæg i ydertimer og weekender, da der er meget få kørsler i ydertimerne og i weekenderne, 

hvilket gør det svært at få samkørt borgere.  

Mulighed for frasigelse af kørsel af borgere med hjælpemidler. Særligt relevant for taxaselskaber, som 

ikke har mange liftbiler. Hvis det ikke er muligt at frasige sig uforudset kørsel med kørerstolsbrugere vil 

taxaselskaberne skulle indregne krav om kørestol i deres tilbud, hvilket kan risikere at resultere i højere 

priser.  

• Supplerende bemærkning fra Randers Kommune: opmærksomhed på, at særligt på 

aktivitetscenterområdet og til dels på specialskolerne er der mange borgere med kørestole.  

4.3 Serviceniveauer for kørsler  

Serviceniveau for kørsler – vil det være en hjælp for leverandørerne, hvis der for hver borger angives, 

om den pågældende borger skal 1) fra kantsten til kantsten; 2) hentes/følges indenfor; 3) 

afhentes/afsættes fra hånd til hånd? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

En god ide, og en god ide at prissætte de forskellige serviceniveauer forskelligt. Meget relevant for 

prissætningen, hvor lang tid der udover transporten skal bruges på en borger. Det er derfor vigtigt at 

vide om borgere skal følges indenfor.  

Vigtigt at det er tydeligt, hvad forventningerne er til den enkelte institution - bliver borgeren bragt ud 

til bussen af personalet, eller skal leverandørerne selv ind på skolen og hente borgerne.  

Opdelingen indikerer noget om serviceniveauet, som er vigtig for prissætningen.  

Vigtigt med klare retningslinjer for, om en borger må sidde i bilen, hvis en anden borger fx skal følges 

til døren eller følges indenfor. 

Vigtigt at sikre, at der er tydelig ansvarsdeling mellem chauffør og institution, så der ikke opstår 

uoverensstemmelser.  

Overvej, om der fem min inden ankomst skal ringes til institutionen, så institutionen har mulighed for 

at gøre sig klar til at modtage borgeren.  

God idé at planlægge et evalueringsmøde efter en måned tid, hvor leverandør og institution kan drøfte 

opstart og samarbejde.  

Hvis Randers Kommune afregner efter timepris i stedet for kilometerafregning, vil det sikre, at 
leverandøren også får betaling for ventetid, servicetid mv. herunder specielt hvis der skal bruges ekstra 
tid på aflevering.  

 

Ferie-serviceniveau – erfaringer fra andre kommuner andre serviceniveauer på ferie-/fridage?  

Bemærkninger fra leverandørerne:  
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Krav til leverandører om faste ruter, fast chauffør m.m. bør suspenderes i ferieperioder. Behov for 

fleksibilitet ift. chaufførernes ferier.  

I Favrskov kommune suspenderes kravet om fast chauffør i ferieperioderne 

Fleksibilitet i ferieperioderne ift. at kunne benytte andre chauffører end den faste chauffør, og 

samkørsel med andre borgere end dem, der normalt kører sammen mhp. at begrænse antallet af 

vogne, som skal anvendes i ferieperioderne.  

Behov for at kunne ændre kørselsplanlægning og chaufførsammensætning i ferier, da chaufførerne 
også skal have ferie. 
 
Vognens ankomsttidspunkter – hvad er timelige tidsvinduer? Og bør der skelnes mellem, om der er 
tale om fx aktivitetscenter og skole?  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Vigtigt at være meget præcis omkring hvorvidt et oplyst tidspunkt betyder tidligste eller seneste 

afhentningstidspunkt. For skoleelever skal der gerne være et vindue på 15 min. På 

aktivitetscenterkørslen er det nødvendigt med yderligere fleksibilitet.   

Det vil give bedre fleksibilitet, hvis det er muligt at aflevere en borger op til et kvarter før 

ankomsttidspunkt.  

Eventuelt en løsning på skoleområdet, at forældrene skal være hjemme på barnets 

afhentningstidspunkt på skolen. Det vil give ekstra fleksibilitet for leverandørerne ift. at gøre kørslen 

effektiv. Hvis der en dag er mange afbud, kan en kørsel gennemføres på kortere tid.  

Køretider for borgeren – inputs til nuværende køretider (jf. plancher)? Erfaringer fra andre 

kommuner? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Nuværende køretider er meget lave ift. andre kommuner – særligt ift. aktivitetscentre og 

genoptræning. Foreslår at disse sættes op til 60 min. 

Ift. genoptræning er 24 km. i fugleflugtslinje på 30 minutter praktisk talt ikke muligt.  

Meget svært at vurdere niveauet for køretider for udenforstående.  

Vurderes passende med 60 min for skolerne. Men køretiden for borgere uden for kommunen kan med 

fordel sættes op til 75-90 min.  

Overvej model, hvor den maksimale køretid for den enkelte borger fastsættes som 100 % den direkte 

køretid. Så hvis en borger har 30 min. i direkte rute til hjemmeadressen, må borgeren maksimalt sidde 

i bilen i 60 min.  

Erfaringer med at afgive tilbud på to forskellige serviceniveauer i et udbud? 
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Bemærkninger fra leverandørerne:  

En stor opgave for leverandører at byde ind på to forskellige serviceniveauer, da der vil skulle laves to 

selvstændige tilbud. Men det ville være interessant for at kunne se prisen på øget service.  

4.4 Prismodel  

Randers Kommune gennemgik principperne i den nuværende prismodel og overvejelserne ift. ny 

prismodel, jf. plancher. Det præciseres, at ift. overvejelser omkring mulige tillægspriser er det faste 

pristillæg fastlagt på forhånd af Randers Kommune i udbudsmaterialet.  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

God ide at udskifte afstandskriteriet fra fugleflugtslinje til direkte afstand.  

Overvej at fastholde afstandskriteriet fugleflugtslinje – simpel og gennemskuelig model. Dog ikke 

afvisende over en model med afstandskriteriet direkte afstand. I så fald fint, at Randers Kommune 

oplyser afstand.  

Foretrækker selv at kunne rapportere km. afstand direkte fra eget system i stedet for at anvende den 

km.-afstand, som Randers Kommune oplyser.  

I stedet for at beregne solokørsel som et procentvis tillæg ville det være mere interessant med et fast 

beløb/tillæg. Fx ikke nogen stor gevinst ved et 50 % tillæg for en solokørsel på 3 km.   

God ide med at fast tillæg for kørestol, lift og trappetjener i stedet for en km. takst.  

Generelt er det svært at sige noget om, hvor de forskellige tillæg skal ligge prismæssigt.  

Prismodellen bør være så simpel som mulig. 

Overvej en afregningsmodel baseret på timepris - mere enkelt at forholde sig til for leverandører. 

Overvej en afregningsmodel baseret på timepris og kilometerpris i kombination.  

En afregningsmodel baseret på timepris og kilometerpris i kombination vil være kompleks.  

Særskilt prissætning af institutionstyper inden for en delaftale? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Det vil ikke være et problem at arbejde med forskellige priser for de forskellige institutionstyper. 

Større delaftaler vil kræve at der arbejdes med differentierede priser indenfor forskellige 

institutionstyper.  

4.5 Rapportering/fakturering  

Muligt at stille krav om GPS-/tracking-udstyr i vogne? (til brug for opfølgningsformål) 
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Bemærkninger fra leverandørerne:  

Ikke noget problem at stille krav om GPS-udstyr. Men det kan være problematisk at analysere på data 

– og krav om hyppig rapportering vil være komplekst for leverandørerne.  

Forslag til indhold i fakturabilag – muligt at levere de oplysninger, der indgår i forslaget? 

Randers Kommune gennemgik forslag til fakturabilag – se eksempel på fakturabilag – samt 

eksempler på kontroller, som kan gennemføres pba. oplysningerne i fakturabilaget.  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Ikke et problem at udfylde den fremviste skabelon. Men kan være ressourcekrævende at indlægge 

faste kontroller som en del af kravene til leverandørernes fakturering.  

Tidskrævende opgave at oplyse hente-/bringetidspunkt som en del af faktureringen.  

Ikke muligt at oplyse ”forgæves kørsel med/uden kontakt” i fakturabilag. 

Muligt at oplyse ”forgæves kørsel med/uden kontakt” i fakturabilag. 

Eksemplet ser omfattende ud. Kan afholde leverandører fra at byde, hvis kravene er for omfattende.  

 

Man bør i stedet bruge leverandørens egne systemer til udtræk, da det er meget tidskrævende at skulle 

udfylde et forhåndsdefineret Excelark. Ekstraopgave, som vil skulle indregnes i prisen.  

Gør faktureringen så simpel som mulig. 

Omvendt fakturering – gode/dårlige erfaringer med dette? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Fasthold nuværende princip om, at leverandøren fakturerer. Omvendt fakturering vil kræve mange 

ressourcer hos leverandøren.  

Har dårlige erfaringer med omvendt fakturering.  

4.6 Implementeringsforløbet  

Hvad vil være et passende tidspunkt for kontraktstart for de nye kontrakter? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Skolestart/1. august. Opmærksomhed på, at der i den foreløbige tidsplan er afsat kort tid fra 

kontraktindgåelse i maj til kontraktstart i august. Kort tid for en ny leverandør til at anskaffe 

vognpark – og vil eventuelt kræve, at leverandøren først kan køre med ny vognpark fra september.  

Uge 43 er et godt alternativ – vil give bedre tid til tilpasning af køretid og overblik over 

ruteplanlægning. 
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1. januar – hensigtsmæssigt, da der så vil være mere stabile kørselsdata at starte ud på for nye 

leverandører. Vurderes også at være en fordel for borgerne (skoleelever), at et leverandør-

/chaufførskifte ikke sker samtidigt med skolestart.  

4.7 Forslag til effektivisering af kørslen i Randers Kommune  

Bemærkninger fra leverandørerne:  

Overvej at tilpasse ringetider på skoleområdet, så alle skolebørn ikke skal afleveres samtidig.   

Overvej muligheden for at differentiere kørselstidspunkter for henholdsvis samkørsel og solokørsel på 

skoleområdet, så børn med solokørsel køres på andre tidspunkter end børn med samkørsel. 

Gør udbuddet så simpelt som muligt – også prismodellen. 

Overvej at trække den variable kørsel tilbage fra Midttrafik og lade denne kørsel indgå i udbuddet.  

Der bør stilles mindstekrav til økonomi og soliditetsgrad.  

Vær opmærksom på særlig virksomhedskonstruktion i taxa-branchen, hvor det centrale kørselskontor 

ikke har tilladelse til personbefordring. Et krav om tilladelse til personbefordring vil indebære, at alle 

vognmænd tilknyttet kørselskontoret skal indhente tilladelser for at kunne byde. Dyrt og besværligt – 

overvej om et kørselskontor kan byde ind på vegne af kørselskontorets vognmænd.  

Vær opmærksom på, at den nye taxalov indebærer, at man ikke kan bede om tre års regnskaber for 

nye kørselskontorer, da disse endnu ikke har eksisteret i tre år.  

4.8 Vejledning i udbudsprocessen 

Har leverandørerne særlige ønsker til vejledning i udbudsprocessen, som kan gøre tilbudsgivning og 

prissætning nemmere? 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

God ide med en skriftlig høringsrunde inden det endelige materiale færdiggøres. Et fysisk møde vil være 
godt, men bør tage afsæt i et skriftligt høringsmateriale. 
 
Randers Kommune anvender udbudssystemet Ethics. Er der behov for særlig vejledning i brugen af 
Ethics? 
 
Bemærkninger fra leverandørerne:  

Ikke behov for vejledning – har kendskab til systemet i forvejen. 
  

5. Den videre proces (v. projektleder Birgitte Stobberup) 

Referat og plancher offentliggøres på kommunens hjemmeside. Efter markedsdialogen gennemføres 
dialogmøder med bl.a. institutioner og det politiske niveau.  
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6. Afrunding 

Bemærkninger fra leverandørerne:  

COVID-19 bør berøres i kontrakten – det bør reguleres i kontrakten, hvordan man skal forholde sig i en 

lignende situation.  

Ift. COVID-19 bør det være muligt at lave tillægskontrakter til sådanne situationer, som tager højde for 

de nye krav, som stilles leverandørerne. 

En situation som COVID-19 kan man ikke skrive sig ud af kontraktuelt – ekstraordinær situation, som 

man må man tage sig af når det opstår.  


