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Kollektivtransportens mobilitetsoppgave dekkes 
også av spesialtilpassede tilbud som ikke alle 
oppfatter som en del av kollektivtrafi kken, som 
har en uklar rolle og organisering eller som har 
vært defi nert som sosialpolitikk. Hensikten med 
denne rapporten er å belyse sammenhenger, se 
på samordningsgevinster og søke frem til rimelige 
avgrensninger av hva som er kollektivtrafi kkens og 
Ruters rolle.

Sammen med skolerutene har det som i sum 
kan omtales som spesialtransport, en omsetning 
i størrelsesorden én milliard kroner i Oslo og 
Akershus, med et ansvar som er plassert på 
fylkeskommuner, kommuner, bydeler og statlig 
helse- og sosialsektor. Det er en hypotese at det er 
rom for effektivisering som både kan gi kundene et 
bedre tilbud og redusere eller unngå store økninger 
i kostnadsnivået.

Samtidig har Ruter et behov for å avklare datter-
selskapet Konsentras fremtidige rolle. Som kjøre-
kontor har selskapet i dag også solgt overskudds-
kapasitet ved å ta eksterne oppdrag, men dette 
skaper en vanskelig konkurranserettslig situasjon. 
Det ligger imidlertid et betydelig potensial for bedre 
utnyttelse av Konsentras kompetanse fra Ruters 
eiere, spesielt innenfor Transporttjenestene for 
funksjonshemmede (TT).

Rapporten er ment som en beslutningsstøtte, i 
første omgang for Ruters styre. Sammen med 
Ruters anbefaling om fremtidig håndtering av 
de spesialtransportene som ikke direkte faller 
inn under selskapets mandat, tenkes rapporten 
deretter sendt Oslo kommune og Akershus fylkes-
kommune.
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Utgangspunktet for kollektivtrafi kk som idé som 
generelt, så vel som for Ruters virksomhetsidé, 
er å tilby mobilitet for alle. Kollektivtransportens 
hensikt kan likevel deles i tre hovedformål:

• Mobilitet for alle
• Samfunnets funksjonsdyktighet og effektivitet
• Miljø og klima

Mobilitetsaspektet gjelder i utgangspunktet for alle 
og over alt, selv om en ikke bør kunne forvente den 
samme kvaliteten i felles løsninger når en velger 
en isolert eller spredt bosetting som når en søker 
fellesskap i tettbebyggelser.

I storbytrafi kken er kollektivtransport den klart 
mest kostnadseffektive måten for å tilby mobilitet 
uten kø, kork og kaos. For de tyngste trafi kk-
strømmene er kapasitetssterke baneløsninger ofte 
det beste grepet. I Oslo og forstadsområdene i de 
nærmeste nabokommunene transporteffektivitet og 
kostnadsgevinster som regel det beste samfunns-
argumentet for kollektive løsninger. Valg av løsning, 
som f. eks. bane eller buss og høy eller lavere 
frekvens, bør likevel variere med stedlige forhold.

Miljø- og klimaargumentet står sterkt i by- og 
forstadstrafi kk, og også i noe mindre tettbygde 
områder. Ruter har likevel beregnet at med færre 
enn fem passasjerer i gjennomsnitt om bord bussen 
er det miljømessig sett ingen ulempe om passa-
sjerene bruker bil.

Selv om verken miljø eller trafi kkork skulle være 
et argument, må det likevel gis et kollektivt trafi kk-
tilbud i mange områder og til en betydelig del av 
regionens innbyggere, fordi de ikke har biltilgang ut 
fra for eksempel alder og helsetilstand, eventuelt 
økonomi eller andre årsaker. De største gruppene 
dette gjelder, er barn og unge, funksjonshemmede, 
aldersvekkede og innbyggere som av andre grunner 
er uten førerkort og/eller bil.   

Studier i regi av TØI illustrerer kollektivtrafi kkens 
ulike rolle, betydning og gjennomslagskraft 
avhengig av bystørrelse og befolkningstetthet. 
Kollektivtrafi kken har et «grunnfjell» på rundt 4 % 
av reisene, men denne andelen er fi re ganger så høy 
i større byområder. Oslo ligger for øvrig omtrent 
dobbelt så høyt som gjennomsnittet for disse 
områdene. Samtidig er kollektivtrafi kkandelen tre 
ganger så høy og gang- og sykkeltrafi kkandelen 
mer enn dobbelt så høy i tettbygde som i spredt-
bygde områder. 

I sum innebærer disse forholdene at bosatte i 
spredtbygde områder i mindre tettsteder kjører 
dobbelt så langt med bil hver dag som de i mer 
konsentrert bebyggelse i større byområder gjør. 
Dermed må vi ha to siktemål i arbeidet med en 
kollektivtrafi kk som skal nå alle:

1. Utvikle et tilpasset, kostnadseffektivt tilbud 
som gir en rimelig god mobilitet for hele befolk-
ningen, uavhengig av biltilgang.

2. Utvikle en arealbruk som er mer kollektiv-
trafi kkorientert og mer bærekraftig.

Punkt 2 er et hovedtema i K2012 og vesentlig å 
arbeide med i en rekke sammenhenger, mens punkt 
1 er det som har hovedoppmerksomhet i dette 
dokumentet.

For å møte de forskjellige markeds- og kunde-
behovene er kollektivtransporten etter hvert blitt 
delt i kategorier. For spesialtransportene dreier 
kategoriseringen  seg ikke minst om personell og 
materiell som er egnet til å dekke spesielle behov, 
hvor volumene er små og tilpasset service er et 
sentralt krav. 

I inndelingen nedenfor representerer de fem 
uthevede ulike former for spesialtransport.

1. Kollektivtrafi kk for alle
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•    Ordinær kollektivtransport - det som normalt 
      markedsføres under Ruters paraply
1. Servicelinjer - minibusser med lav frekvens for 

å dekke spesielle servicebehov med lav etter-
spørsel

2. Skoleruter – rene skolebusser som ikke kjøres 
i skoleferier. Linjenummerne er fi resifret. 
Tilbudet er åpent for alle, men har i praksis ikke 
vært markedsført.

3. Bestillingsruter – oftest minibusser, eller taxi, 
som kjøres avhengig av forhåndsbestilling

4. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT) 
– individuelt bestilte reiser etter behovsprøvd 
godkjenning og for varierende formål

5. Spesialskyss– transport til skole,  arbeid 
eller dagsenter for passasjerer med spesielle 
behov ut fra helsetilstand, bosted/avstand eller 
trafi kkfare.

6. Pasienttransport – reiser til/fra helseinstitu-
sjoner/behandling

Det kan til dels være glidende overganger mellom 
disse grupperingene, men etter Ruters vurdering 
bør alle de seks første kategoriene defi neres 
som kollektivtransport. Dette begrunnes dels 
i likestilling, ikke-diskriminering og tilgjenge-
lighet for alle, og dels i det potensialet for effektiv 
ressursutnyttelse som ligger i felles løsninger.

Avgrensningen mot pasienttransport er mer ut 
fra pragmatisk tilpasning til det statlige ansvaret 
i helsesektoren enn ut fra markeds-, kunde- og 
effektiviseringshensyn. Blant annet vil konkurran-
sereguleringen kunne gjøre det vanskelig for Ruter 
å ivareta samordningsoppgaver for sykehussek-
toren uten at også samordningen ble konkurran-
seutsatt. Samordningen ville dermed miste viktige 
elementer av kontinuitet og forutsigbarhet.
Som kjent har Transporttjenestene for funksjons-
hemmede (TT) vært ulikt vurdert og organisert over 
tid og mellom fylkeskommuner og kommuner. De 
generelle argumentene som er nevnt ovenfor så vel 
som de erfaringene som er høstet, særlig i Oslo, 
taler for en fast forankring i kollektivtransporten. 
Det bør likevel være en separat politisk vurdering av 

TT med hensyn til sammenheng mellom tildelings-
kriterier og tilskuddsbehov.

En grov oversikt over transport- og kostnads-
omfang for de 6 kategoriene er gitt i tabellform 
nedenfor. Det gjøres oppmerksom på ikke ubety-
delig usikkerhet på enkelte områder, grunnet 
manglende oversikt på tvers av dagens ansvarsom-
råder. Spesielt gjøres oppmerksom på at kjøring til 
dagsentre og svømmehaller mv i regi av primær-
kommuner og bydeler ikke er inkludert. Omfanget 
er betydelig, men tilgjengelig oversikt mangler.

REISER BRUKERE OMSETNING

•  Ordinære linjer 277 mill ca 1 mill 4,6 mrd kr

1. Servicelinjer 270 000 8,5 mill kr

2. Skoleruter 7,9 mill 21 000 159 mill kr

3. Bestillingsruter 12 500 150 1,5 mill kr

4. TT Oslo 920 000 17 000 210 mill kr

    TT Akershus 240 000 14 000 48 mill kr

5. Spesialskyss Ak 610 000   4 200 158 mill kr

    TT skole Oslo 340 000 1 500 70 mill kr

6. Pasienttransport 670 000 300 000 280 mill kr

SUM 1-6, avrundet 11 mill 360 000 935 mill kr

Oversikt over transport- og kostnadsomfang. 
(Brukere ekskl servicelinjer. 
Omsetning/kostnader ekskl felleskostnader.)

Ruter har en samlet omsetning på 5,6 mrd kr. Av 
dette utgjør skolerutene ca. 160 mill kr og ulike 
former for spesialtransport ca. 150 mill kr. 
For spesialtransportene er billettinntektene svært 
lave. For TT utgjør de vel 15 %, for bestillings-
rutene ca. 7 % og for servicelinjene i Akershus 
ca. 7 %. Trafi kken med bestillingsrutene har økt 
relativt kraftig de senere årene - med 330 % siden 
2008. Spesialskyssen har også økt markert, fordi 
SFO-reiser er blitt inludert i det fylkeskommunale 
ansvaret. Kostnadene er 25 % høyere og reisene 
36 % fl ere enn i 2008.

Både antall brukere, antall reiser og kostnadsnivået 
tilsier at det bør være samordningsgevinster. Slike 
gevinster bør slå positivt ut både for kundene/
brukerne og for det offentliges ressursbruk.
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Sterkt forenklet skisse som illustrerer ansvar for de omtalte transportkategoriene. Røde linjer viser 
eierskap, svarte bestilling/pengestrøm og blåstiplede bestilling/pengestrøm fra fl ere parallelt. 
Det gjøres oppmerksom på at TT-ansvaret i Oslo er fordelt mellom Velferdsetaten og bydelene, slik at 
Velferdsetaten er sentral bestiller og viderefakturerer til bydelene, som godkjenner brukerne.
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Utgangspunktet for Ruters arbeid med utformingen 
av det samlede trafi kktilbudet er de strategiske 
målene

• Fornøyde kunder
• Sterk markedsposisjon
• Mest mulig kollektivtrafi kk for pengene

De optimale løsningene samlet sett kan vi bare få 
ved å satse der markedspotensialet er eller vil bli 
godt, ved å spille på driftsartenes sterke sider ved 
å velge en formålstilpasset kapasitet og kvalitet og 
ved å ta kundene på alvor i den løpende tilbudsut-
viklingen.

De prinsipielle retningslinjene for utformingen av 
trafi kktilbudet og valg av standardprinsipper er gitt 
i K2012 (punkt 4.3), og en lett bearbeidelse av det 
vesentlige av innholdet gjengis i det følgende:

Ruternettet. Utgangspunktet for arbeidet med å 
trekke opp omforente prinsipper for rutetilbudet 
er å danne ett samlet optimalt kollektivtrafi kk-
nett, der kundene lett kan ta seg frem uavhengig 
av driftsart. Enkelhet, nettverkseffekt og optimal 
ressursutnyttelse er hovedmålene for å komme fra 
enkelttilbud og enkeltlinjer til et Ruternett. 

Nettverkseffekt oppnås når kundene opplever å 
kunne reise sømløst på tvers av tilbudskategori, 
driftsart og linje i hele regionen, og når de velger 
å reise kollektivt også på reiser som ikke er 
sentrumsrettet og som innebærer ett eller fl ere 
bytter underveis. Nettverkseffekt kan oppnås ved å 
tilby høy frekvens og ved å ha gode og koordinerte 
omstigninger i knutepunkter.

Når frekvensen på tilbudet gir avgang hvert 10. 
minutt eller oftere, vil ventetiden mellom avgangene 
være så kort at omstigning mellom linjer kan skje 
uten stor ulempe og være mer attraktivt enn før. 
Mange vil også kunne velge å klare seg uten ruteta-
bellen. Der det markedsmessige grunnlaget ikke 
er til stede for så mye som 10 minutters frekvens, 

vil takting i knutepunktene kunne gi samme gode 
omstigningsmulighet. Det er viktig at omstigningen 
også kan skje så smidig som mulig, med kort 
gangavstand.

Hovedlinjene må ha høy frekvens og høy kapasitet. 
Uavhengig av driftsart må lokale linjer bygge opp 
under hovedlinjene ved å mate til disse. Dette vil 
gjøre det mulig å forsvare den høye frekvensen 
som trengs for å gi et attraktivt tilbud. Satsing på 
hovedforbindelsene kan gå ut over direktereiser og 
fl atedekning, men vil totalt sett normalt gi et mye 
bedre tilbud og fl ere reisende.

Jernbane, metro og trikk har høye, nokså faste 
systemkostnader, men også høy transport-
kapasitet. Ett metrotog kan erstatte rundt 10 
busser. Dette gjør det lønnsomt og arealbesparende 
å transportere de store kundestrømmene på 
bane. Spesielt i de korridorene der infrastrukturen 
allerede er på plass, vil det være lønnsomt å kjøre 
så mange tog som mulig. Parallellkjøring av buss 
langs bane-traseer bør unngås dersom det er 
kapasitet nok på banen. Dette vil også gi mulighet 
for styrking av det lokale busstilbudet med høyere 
frekvens, ettersom bussene får kortere rute og kan 
utnyttes fl ere ganger. Bussmating til lokale banek-
nutepunkter vil også gi fl ere reisemuligheter lokalt. 

For å oppnå høyere frekvens kan det være aktuelt 
å slå sammen linjer som kjører omtrent samme 
trasé. I enlinjekonseptet blir det noe færre direkte-
reiser, men dette oppveies av at hovedstrømmene 
får høyere frekvens, og at ventetiden ved bytter blir 
kortere. 

Linjene i Ruternettet skal være mest mulig rette, 
for å kunne tilby attraktive reisemuligheter, 
spesielt med hensyn til reisetid. Linjer som tar 
mange avstikkere fra hovedveien for å betjene fl ere 
markeder, får lang fremføringstid og er ressurskre-
vende og mindre attraktive. 

2. Et differensiert trafi kktilbud som treffer markedet
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Gjenkjennbare rutetider er viktig, spesielt der 
frekvensen er lav. Lik kjøretrasé og stoppmønster 
er også en forutsetning for at kundene skal få 
et forutsigbart tilbud. I perioder med hyppigere 
avganger skal grunnfrekvensen være gjenkjennbar, 
slik at minuttallene ved lavtrafi kk også går igjen ved 
normal- og rushtrafi kk.

På mange hovedveier og på trikkens og metroens 
fellesstrekninger vil det være fl ere linjer som 
betjener samme marked. Lignende linjer bør da ha 
samme stoppmønster og taktes slik at de gir et best 
mulig tilbud på fellesstrekningene. 

Pendling gjennom sentrum og knutepunkter er 
ønskelig for alle driftsarter. Dette gir høyere belegg 
og fl ere direktereiser. En forutsetning for pendling 
er god fremkommelighet og punktlighet.

Noen hovedlinjer som pendler gjennom Oslo 
sentrum mellom delregioner i Akershus, kan 
utvikles til RuterEkspress. Disse bussene skal ha 
høy standard og frekvens og knutepunktstopp i 
byområdet. Mellom knutepunktene betjenes også 
det lokale markedet i Oslo.

Stoppestedsavstand må fastsettes ved avveining 
mellom god fl atedekning og rask fremføringstid. 
Optimal stoppestedsavstand vil ofte være rundt 
600 m. Lange linjer må ha lengre gjennomsnittlig 
stoppestedsavstand for å unngå for mange stopp og 
for lang reisetid. 

Knutepunktene må tilby attraktive omstignings-
muligheter. Det er viktig at knutepunktene har 
korte gangavstander og er oversiktlige. Alle linjer 
må også betjene knutepunktene for at de skal bli 
attraktive og være med på å bygge Ruternettet. 
Linjer bør så langt det er mulig koordineres og 
taktes i knutepunktene. Der hvor det ikke er 
nettverksfrekvens, er det et poeng å begrense 
antall knutepunkter og prioritere de største for 
å oppnå gode knutepunkter. Ved lav frekvens vil 
det allerede ved to knutepunkter på en linje være 
utfordrende å takte avgangene.

Grunntilbud

I de sentrale delene av regionen har kollektiv-
trafi kken et formål som er klart knyttet til funksjon-
sdyktighet og miljø, samtidig som mobilitetshensyn 
ivaretas. I utkantstrøk, hvor kollektivtrafi kkens 
markedsgrunnlag er svakt, er det likevel ønskelig å 
ivareta et rimelig nivå for mobilitet uten bilbruk. Det 
er ønskelig å trekke opp rammer for et slikt tilbuds-
nivå som grunnlag for prioriteringen av ressursene 
og for å øke påregneligheten for innbyggere og 
kommunale myndigheter. 

Minimumstilbudet gis av åpne skoleruter, 
supplert av bestillingslinjer for formål som ikke 
kan tilpasses skolerutene. Bestillingstrafi kken 
søkes bedre samordnet med de øvrige spesial-
transportene, med sikte på kostnadsreduksjon. 
Transporttjenester for funksjonshemmede (TT) bør 
være en del av kollektivtrafi kktilbudet og inngå i et 
samspill.   

Det eneste lovpålagte transporttilbudet gjelder 
skoletrafi kk. Skolebusser som er åpne for alle, kan 
dermed defi neres som et minimumstilbud. Ut over 
dette ønsker Ruter å tilby bestillingstrafi kk eller 
ordinære linjer med noen få daglige avganger ut fra 
kriterier som:

• Befolkningsmengde og –tetthet
• Tilskuddsnivå
• Miljøvennlighet

Timesfrekvens til nærmeste by, stasjonsby eller 
større knutepunkt bør normalt være en nedre 
grense for det vanlige, rutegående busstilbudet. 
Skal kollektivtrafi kktilbudet være attraktivt, må 
det ha en viss frekvens. Ordinære linjer bør derfor 
normalt ha en jevn frekvens på én avgang i timen 
eller bedre. For noen områder med mindre trafi kk 
og lange avstander kan to timers frekvens med 
ekstra avganger i rush benyttes. Tilbud med lavere 
frekvens en dette, som ikke er skoletrafi kk, bør kun 
tilbys dersom det fi nnes et vesentlig marked for det. 
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Øvrige områder dekkes av bestillingslinjer minst én 
gang i uken, eventuelt også rushtidslinjer mandag-
fredag.

Befolkningsmengde og -tetthet gir et grunnlag 
for å si noe om markedspotensialet i et område, 
og dermed hva slags tilbud som skal tilbys. Men 
som kjent er det store variasjoner i kollektiv reise-
frekvens innenfor Ruters trafi kkområde, og dermed 
også variasjoner i krav til befolkningsunderlag.

Hovedlinjene bør betjene områdene med høy tetthet, 
mens lokale linjer og bestillingslinjer betjener 
områder med lavere etterspørsel. 
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Prinsippfi gur som viser sammenhenger mellom befolknings-underlag, kjørelengde og kostnad per 
passasjer. Kostnader per passasjer øker sterkt med mindre enn 300-500 bosatte, og er høyest for lange 
linjer, dvs. lav befolkningstetthet.



Basert på Ruters strategigplan K2012 og føringer 
for utvikling av spesialtransporten som skissert 
ovenfor, anbefales at følgende vurderingskriterier 
legges til grunn for valg av framtidig modell av 
spesialtransportområdet: 

1. Ivareta viktige prinsipper for spesialtransport og 
kollektivtransporten som helhet 

2. Bygge opp om de tre hovedhensiktene for kollek-
tivtrafi kken, et funksjonsdyktig samfunn, bedre 
miljø og mobilitet for alle

3. Bygge opp om Ruters kjernevirksomhet - å tilby 
et samlet kollektivtilbud i Oslo og Akershus

4. Muliggjøre realisering av samordningspoten-
sialet i spesialtransportene

5. Bidra til å få mer kollektivtrafi kk for pengene
6. Ivareta kompetanse, og sikrer kvalitet
7. Skape incitament til utvikling og innovasjon
8. Unngå utilbørlig (omdømme) risiko
9. Muliggjøre enkel og forutsigbar fi nansiering
10. Kostnader for spesialtransport i Ruter

Skoleskyss er i utgangspunktet et fylkeskommunalt 
ansvar, enten transporten skjer med ordinære 
linjer, med skoleruter eller med spesialskyss. 
I Oslo er spesialskyss til og fra skole integrert 
i TT-ordningen. Det fylkeskommunale ansvaret 
ivaretar lang avstand og medisinske kriterier, 
men gjelder ikke når skoleskyss er begrunnet i 
trafi kkfare, det vil si ekstra farlig skolevei, eller 
andre skjønnsmessige vurderinger. Da er ansvaret 
kommunalt, og må følgelig ivaretas ved kommunale 
bevilgninger og bestillinger. 

Ruter hadde pr 1.11.2011 7 operatører på 16 
kontrakter. Operatørene er Norgesbuss AS, Oslo 
Taxibuss AS, Taxus Akershus AS, Gardermoen 
Taxisenter AS, Tomren Transport AS, 0-taxi og 
Ski og Follo Taxidrift AS. Åtte av kontraktene 
er minibusskontrakter på timebasis, og åtte av 
kontraktene er taxikontrakter på timebasis og spot. 
Hver enkelt kontrakt har til dels mange underlev-
erandører, dvs. mindre taxisentraler og deretter 
den enkelte løyvehaver. For minibusskontraktene, 
der det er krav om Ruter-design på bussene, er 

kontraktslengden syv år med mulighet for tre års 
forlengelse. Taxikontraktene har ingen design-
messige krav, og har en kontraktslengde på to år. 
Disse har mulighet for en toårig forlengelse.

Ruter har en driftsavtale med Konsentra om admin-
istrasjon av spesialskyss skole. I avtalen er det 
fastsatt en årlig godtgjørelse og en bonus/malus- 
godtgjørelse. 

Konsentra overtok oppgaven med å behandle 
søknader om spesialskyss i 2008. Konsentra får 
1,2 mill kr årlig for dette. Før Ruter ble etablert, 
lå kostnaden i totalregnskapet til SL.  Fra 2008 er 
kostnaden identifi serbar som en del av totalkost-
naden på spesialskyss. 

I 2007 var driftskostnadene på spesialskyss skole 
90 mill kr. I 2009 var kostnadene økt til 124 mill kr, 
det vil si en økning på 38 % i løpet av to år. 
I rapporten ”Gjennomgang av kostnadsutviklingen 
på spesialskyss skole fra 2007 til 2009, for å fi nne 
de ulike kostnadsfaktorers påvirkning av totalkost-
naden” konkluderes det med at økningen skyldes:

• Nye anbud. Årsaken til at nye anbud får en 
kostnadsøkning skyldes få aktører i markedet. 
Ved få tilbydere og manglende konkurranse 
presser de eksisterende operatører prisen opp. 
I tillegg er kvaliteten hevet i forhold til tidligere 
kontrakter

• Et høyere antall turer. Noe som skyldes en 
kombinasjon av at fl ere elever er fl yttet fra 
stor buss til minibuss grunnet strekninger som 
ikke kunne kjøres med store busser, fl ytting av 
minibussene ut av de store bussanbudene og 
befolkningsvekst

• Prisregulering

I 2011 var kostnadene 158 mill kr. Den videre 
økningen fra 2009 til 2011 skyldes i all hovedsak 
at for andre halvår 2010 ble ansvaret for kjøring i 
forbindelse med skolefritidsordningen overlatt til 
Ruter, og utført av Konsentra. 

3. Nærmere om spesialtransportene
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Kostnader i tusen kroner 2007 2008 2009 2010 2011 
Drift 
Spesialtransport skole 89 833  112 015  124 130  130 932  142 027  
Sum drift 89 833  112 015  124 130  130 932  142 027  

Administrasjon 
Adm. godtgjørelse Konsentra 13 800  13 247  13 615  13 857  14 515  
Bonus Konsentra 200  575  600  550  560  
Sum adm. godtgjørelse 14 000  13 822  14 215  14 407  15 075  

Godkjennelse spesialtransport   1 200  1 200  1 200  1 200  

Totalt 103 833  127 037  139 545  146 539  158 302  

 

Kostnadsstruktur og kostnadsutvikling for spesialskyss i Ruter.



Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT)

Fylkeskommunene har ansvar for å tilby tilrettelagt 
transport for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Tilbudet gjelder for personer som ikke kan benytte 
ordinær kollektivtransport. I de fl este fylkeskom-
munene gjennomføres disse transportene med 
drosje.

For Oslo har TT-kjøringen tidligere vært ivaretatt 
gjennom en direkteavtale med Konsentra som 
kjørekontor, og med direkteavtaler med taxi og 
minibussoperatører om operatørkontraktene. På 
grunn av økningen i kostnadene, samt en bekymring 
for lovligheten av direkteavtalene ble det høsten 
2006 bestemt av byrådet at TT-ordningen i Oslo 
skulle konkurranseutsettes. Før avtalene ble sagt 
opp vedtok imidlertid bystyret at man skulle foreta 
en utredning av muligheten og konsekvensene av å 
sørge for at alle godkjente taxisentraler skal tilby 
TT-transport, og hvorvidt dette kan knyttes til selve 
løyvetildelingen. Oslo kommune ble senere ilagt 
et gebyr på 42 millioner kroner for å ha unnlatt å 
konkurranseutsette kontrakten om drosjetjenester 
under TT-ordningen, fra Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA).

I 2009 ble så kjørekontorfunksjonen for TT-kjøring 
i Oslo konkurranseutsatt. En kontrakt det svenske 
selskapet Samres ble tildelt. Kontraktslengden var 
to år, med opsjon på ytterligere to år, med oppstart 
1. januar 2011.

Både Norges blindeforbund og Norges Handicap-
forbund var på forhånd skeptiske til konkurranseut-
settingen av TT-kjøringen, og det vedtatte konkur-
ransegrunnlaget. Bekymringene har etter deres 
mening slått til, og det har vært relativt mange 
klager på den nye ordningen, og spesielt på Samres. 
Kritikken går på manglende lokalkunnskap, 
manglende norskkunnskap og problemer med 
web-løsningen. Problemene har medført at man 
har måttet endret noe på hvordan håndteringen av 
TT-kjøringen er lagt opp, samt at saken er tatt opp i 
bystyret fl ere ganger i løpet av 2011. 

Fremtidens TT

Som en følge av utfordringene man har hatt med 
TT-kjøringen i 2011 har både det tidligere byrådet 
(i Statusrapport for utviklingen i TT-tjenesten 31. 
mai 2011) og det nye byrådet (i byrådserklæringen) 
beskrevet at man ønsker å se på muligheten for 
at Ruter samordner ulike varianter av spesial-
transport. I statusrapporten av 31. mai ble det 
vurdert som hensiktsmessig at Ruter AS, som 
regionalt bestillerselskap i Oslo og Akershus, 
utvikler et tilbud der bestillingstransport bygges 
ut som en del av et helhetlig og tilpasset kollek-
tivtransportsystem i hele hovedstadsområdet. Dette 
er sammenfallende med de ønsker og strategier 
som Ruter har. En beslutning omkring fremtidig 
håndtering av spesialtransportområdet bør derfor 
være robust og fl eksibel nok til også å kunne 
håndtere TT-ordningen for Oslo dersom dette blir 
aktuelt.

Oslo kommune ved byrådsavdelingen for eldre og 
sosiale tjenester igangsatte høsten 2011 et prosjekt 
for ”Utvikling og organisering av en ny fremtid-
srettet TT-ordning i Oslo kommune”. Prosjektets 
mandat er å utarbeide forslag til organisering av ny 
TT-ordning. Oslo kommune, herunder også utrede 
økonomiske konsekvenser av forslått ny ordning. 
Prosjektet har en fremdriftsplan der ny TT-ordning 
skal etableres 1. juli 2013 og implementeres i løpet 
av andre halvår 2013.
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Akkurat som det er synergieffekter, med hensyn til 
så vel kvalitet som produktivitet, ved å samordne 
tilbudet og produksjonen i alle ledd innenfor den 
ordinære kollektivtrafi kken, bør det være det 
overfor og mellom de øvrige kategoriene. 

Gjennomgangen av mulighetene skjer innenfor fi re 
hovedtema:

1. I større grad å gjøre den ordinære kollektivtra-
fi kken tilgjengelig for alle

2. Samordnet trafi kantinformasjon
3. Samordnet bruk av materiell og personale
4. Skolelokalisering og skolenes timeplaner

Samtidig må vi ved gjennomgangen av samord-
nings- og effektiviseringsmulighetene i rimelig grad 
søke å ta vare på verdier som ligger i lokale tilpas-
ninger og prioriteringer, og hensyn ut over det rent 
transportrasjonelle.

Tilgjengelighet for alle

Temaet tilgjengelighet for alle dreier seg dels 
om likestilling og ikke-diskriminering og dels om 
kostnadseffektivitet. Kunder fl est, og tydelig uttalt 
av deres organisasjoner, ønsker primært å kunne 
bruke ordinær kollektivtrafi kk også når lettere 
funksjonshemninger oppstår. Innenfor en grense, 
som langt fra er nådd i dag, er det mer kostnadsef-
fektivitet å tilrettelegge det ordinære tilbudet ved 
universell utforming enn å etablere spesialløs-
ninger. Gjennomsnittskostnaden for en TT-reise i 
Oslo og Akershus er i dag på ca. 190 kroner, mens 
marginalkostnaden ved å kunne tilby reise med 
et tilrettelagt ordinært tilbud, er en brøkdel. Om 
kundene også trives bedre med et slikt tilbud, blir 
gevinsten enda større.

Ruter har utarbeidet en strategi med handlings-
program for arbeidet med universell utforming 
(Ruterrapport 2011:2). 

I dag er alle metrotog, alle bybusser og over 90 % 
av regionbussene tilrettelagt for  tilgjengelighet 

for alle, ved at kravene til universell utforming 
er tilfredsstilt. Tilsvarende gjelder for 44 % av 
trikkene. Den store utfordringen frem mot en 
universelt utformet kollektivtrafi kk, er stoppe-
stedene og vedlikeholdet av stoppesteder og 
adkomster, ikke minst om vinteren. I dag tilfreds-
stiller bare 1 % av busstoppene i Akershus kravene 
til universell utforming. For buss i Oslo er andelen 
5 % og for metro 19 %, mens trikken her ligger best 
an, med over 60 %.

I tilgjengelighetsstrategien er det beregnet at 
gjennomføring av prioriterte tilgjengelighetstiltak 
vil koste 1,8 milliarder kroner i investering, ved 
siden av en ennå ikke beregnet kostnad til bedre 
vedlikehold. Ved siden av at dette er et lovfestet 
krav, vet vi også at på de mest trafi kkerte stoppest-
edene er utbedringen samfunnsøkonomisk 
lønnsom, ved at vi får mer effektiv trafi kkavvikling. 
Utbedring av de 30 % av stoppestedene som har 
mest trafi kk, vil dekke 90 % av kundene og gi en 
årlig gevinst på 300 mill kr. Dette kunne isolert sett 
forsvare en investering på 5 milliarder kroner.

I avveininger av tempo og geografi ske prioriteringer 
i arbeidet med universell utforming, er det åpenbart 
at det er nyttig å se på sammenhenger med spesial-
transportene. Vi får betydelige gevinster hvis tiltak 
som uansett gjennomføres, også bidrar til bedre 
integrering og lavere kostnader for passasjerer som 
i dag har spesialtransporter.

Samordnet trafi kantinformasjon

Ruters informasjons- og markedsaktiviteter har 
fokus på det som oppfattes som den ordinære 
kollektivtrafi kken. Dette innebærer etter alt å 
dømme at deler av det samlede tilbudet er lite kjent 
blant kunder fl est, men dette vet vi foreløpig for lite 
om. Utnyttes tilgjengelig kapasitet for dårlig, kan 
tilbudet måtte bli nedlagt. Både manglende bruk 
på grunn av manglende kjennskap og tilbud som 
bortfaller og rammer de aktuelle kundene, repre-
senterer velferdstap.

4. Kostnadseffektiv samordning
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Bestillingslinjene ligger foreløpig utenfor Ruters ordinære 
informasjonsopplegget gjennom Trafi kanten, og har blant annet 
et separat telefonnummer.

 

Bestillingsrutene er et godt tilpasset tilbud der trafi kkgrunnlaget er begrenset. Akershus fylkeskommune 
informerer om trafi kvekst på tilbudet i Eidsvoll og Hurdal.



Det er vanskelig å målsette og måle salgs- og 
markedsarbeid innenfor spesialkategoriene på 
samme måte som for den ordinære kollektiv-
trafi kken. Økt innsats kan derfor kreve egne 
kriterier, eventuelt en viss form for øremerking. 

Trafi kanten gir i dag ikke informasjon om 
bestillingstrafi kk, og heller ikke av henvisningsart. 
Dette bør gradvis endres, i første omgang ved 
henvisninger og ved mulighet for bestilling også via 
telefon 177 og de ordinære nettløsningene. I dag har 
bestillingstrafi kken helt egen telefon, 04144.

De fi resifrede skolerutene bør tilsvarende inngå 
i trafi kantinformasjonen i alle kanaler, når det er 
et poeng at de er åpne for alle kunder. For at disse 
linjene skal være et reelt alternativ for arbeids-
reisende, vil Ruter ved behov vurdere om det delvis 
også bør gis et tilbud i enkelte ferier og fridager.

Samordnet bruk av materiell og personale

Ulike oppdragsgivere, ulike oppstartsår, ulik 
organisering og ulik fi nansiering har bidratt til at 
deler av det tilbudet som er innrettet mot spesielle 
behov, drives separat. Samtidig medfører dagens 
konkurranseregime at det kan være begrensninger 
mot bedre samordning på oppdragsgiversiden. 
Organiseringen i geografi sk avgrensede drosje-
sentraler kan parallelt gi begrensninger for effektiv 
konkurranse på utførersiden.

Konkurranseregimet alene er en klar begrunnelse 
for én samordnende bestiller/ oppdragsgiver, som 
kan se fl ere transportkategorier i sammenheng før 
utlysing av anbud. Spesielt er det grunn til å anta at 
ressursutnyttelsen kan bli bedre ved å se spesial-
transporter til og fra skole og arbeid i rushtidene i 
sammenheng med servicereiser i bestillingstrafi kk, 
eventuelt også TT-trafi kk på formiddagstid.

En god samordning og effektiv felles ressursutnyt-
telse krever ikke bare gode løsninger hos admini-
strasjonsselskaper og operatører, men også 
målrettet fl eksibilitet hos de myndighetesorganene 

som bestiller tjenestene. Eksempelvis kan strenge 
krav om eksakte kostnadsavgrensninger i regnska-
pssammenheng mellom ordinær kollektivtrafi kk, 
skoleruter og spesialskyss stå i veien for kostnad-
seffektivisering ved samordnet bruk av ressursene.

Skolelokalisering og skolenes timeplaner

Åpne skoleruter representerer et minimumstilbud 
for rutegående kollektivtrafi kk i mange spredtbygde 
områder. For å gjøre nytte for fl ere reiseformål kan 
det da være vesentlig at nærhet til knutepunkter for 
kollektivtrafi kken kommer høyt opp blant lokali-
seringskriteriene for skolebygg. Samtidig bør det 
være mulig å ta rimelig hensyn til korrespondanser 
og bindinger i tidtabellene for stamlinjer, spesielt 
tog, ved siden av de pedagogiske aspektene, når 
skoletidene fastlegges.

Dårlige eller manglende korrespondanser mellom 
skolelinjer og øvrige linjer, kan gi behov for fl ere 
bussavganger enn det strengt tatt er behov for, 
og tilsvarende unødvendige kostnader. Ekstra 
avganger i rushtidene er ekstra kostbart, fordi 
materiell og personale ofte ikke kan brukes 
effektivt.

På den annen side kan knapphet på egnet materiell 
for spesialskyss i noen tilfeller gjøre det ønskelig 
med differensierte start- og sluttider for skolene. 
I mange kommuner og for mange skoler fungerer 
dette bra, men manglende samsvar mellom beslut-
ningsmyndighet og kostnadsansvar, spesielt for 
grunnskolen, kan gjøre det ønskelig med mer 
formelle spilleregler. 

Økt oppmerksomhet omkring lokaliserings-
aspektene er uansett et poeng for den fylkeskom-
munale vurderingen av primærkommunenes 
arealbruksplaner.

Skal samordnet ressursbruk for skoleruter og 
annen kollektivtrafi kk, inkludert spesialtransport, 
realiseres, er forutsigbare timeplaner en forut-
setning og optimale skolelokaliseringer en fordel.
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De ulike kategoriene av spesialtransport har sine oppgaver tidsmessig forskjøvet, slik at det i utgang-
spunktet bør ligge godt til rette for felles utnyttelse av ressursene.

 

 

Markeds- og kundemessig samordning er det behov og grunnlag for hele veien, men også den 
produksjonsmessige samordningen innen spesialtransportene bør være betydelig.



På det operative området har den ordinære 
rutegående kollektivtrafi kken og de ulike formene 
for spesialtransport noen fellestrekk, og noen 
områder som er eller bør være felles.

Det som bør være felles, er:

• Strategisk planlegging og strategiske rammer
• Politisk styring og bevilgning
• Modeller for kjøp og oppfølging av operatørtje-

nester
• Generell informasjon

Det som i praksis må være ulikt, er:

• Planhorisont – mens ordinær rutegående trafi kk 
har større endringer ved anbudsrunder hvert 
5-10 år og justeringer et par ganger i året, kan 
spesialtransportene måtte planlegges på døgn- 
og timebasis

• Behovsprøving – gjelder bare deler av spesial-
transportene

• Kundekontakt – bestillingstransporter og annen 
spesialtransport innebærer hyppig, til dels 
daglig kontakt og samarbeid den enkelte kunde.

Spesialtransportenes dynamiske karakter og
 omfanget av kundekontakt og behovet for kunde-
kjennskap, krever bemanning og verktøy på bestill-
erens hånd som går langt inn på det operative 
området. Dette er bakgrunnen for at AS Oslo 
Sporveier i sin tid hadde TT som en egen resultat-
enhet og for at Stor-Oslo Lokaltrafi kk a.s skilte 
oppgavene ut i et eget datterselskap Konsentra AS, 
som nå er en heleid datter av Ruter As. 

Tilsvarende problemstilling med at offentlige 
fellesoppgaver i kollektivtrafi kken er av operativ 
karakter, har vi for øvrig innenfor trafi kant-
informasjon generelt, jf. Trafi kanten AS og også 
oppfølging av TID, og for billettsalg. For billett-
salgets del er enkelte operative samordnings-
oppgaver tillagt Interoperabilitetstjenester AS, men 
det er også vesentlige operative oppgaver som løses 
internt i Ruters administrasjon.

Formelle begrensninger

Det er fl ere lover og forskrifter involvert innenfor 
områdene kollektivtrafi kk, skoletransport og 
anskaffelser. For å få en uavhengig vurdering av 
alternativene for håndtering av spesialtransport 
mot de aktuelle regelverkene, har Ruter kontaktet 
advokatfi rmaet Kluge. De har vurdert de fi re alter-
nativene og konkludert med at alle er gjennom-
førbare såfremt man gjennomfører noen mindre 
justeringer, bl.a. må vedtektene til Konsentra 
endres dersom det skal kunne inngås en ny direk-
teavtale mellom Ruter og Konsentra.

Kluge ble også bedt om å vurdere hvorvidt det er 
juridisk mulig for Ruter (ikke Konsentra som i dag) 
å videreselge overskuddskapasiteten som oppstår 
når man leier inn materiell for å transportere 
skoleelever. Her er Kluges vurdering at dette skal 
være mulig, men det forutsetter at Ruter kan gi 
en fornuftig begrunnelse for at dette er den mest 
økonomisk lønnsomme løsningen for selskapet. 

Det siste spørsmålet Kluge ble bedt om å vurdere 
er hvorvidt det er mulig for Oslo kommune, dersom 
de ønsker det, å tildele oppdraget med å håndtere 
TT-kjøringen i Oslo direkte til Ruter. Ifølge Kluge 
vil det være mulig å tildele Ruter denne oppgaven 
som egenregi. Advokaten anbefaler imidlertid at 
det gjøres noen endringer/presiseringer i Ruters 
vedtekter slik at innfl ytelsen eierne (Oslo kommune 
og Akershus fylkeskommune) er forutsatt å ha, bl.a. 
beskrevet i aksjonæravtalen, også er nedfelt der.

5. Operativt ansvar
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Operatører

Ruternettet
Ruteendring 2 ganger i året

Ruter Spesialtransport
Daglig operativ planlegging og formidling 

utført gjennom særskilt organisasjon

Konsentra

På overordnet nivå og i den årlige planleggingen er det nær sammenhengen mellom alle tilbudskat-
egoriene i kollektivtrafi kken. Spesialtransportene krever imidlertid en daglig kundekontakt og operativ 
planlegging og oppfølging også fra bestillers side.



Manglende forutsetninger for konkurranse

Mange av konkurransene på rammeavtaler om 
drosje- og spesialbiltjenester er i områder hvor det 
er liten eller ingen konkurranse. For å bringe inn 
fl ere tilbydere har Ruter enkle  kvalifi kasjon- og 
kontraktskrav i konkurransen. Til tross for dette 
opplever Ruter ofte at det kun er 1 eller maks 2 
tilbydere. Innenfor segmentet minibusser med 
Ruters design er det noe bedre konkurranse og 
høyere kvalitet på transporttjenesten. Som et mulig 
tiltak bør en også vudere i større grad å legge 
minibusstransport inn i ordinære bussanbud.

 Nedenfor gjengis et eksempel fra juli 2011 hvor 
Konkurransetilsynet ila overtredelsesgebyr og 
pålegg om opphør til Ruters kontraktspart (Ski Follo 
Taxidrift AS) med bakgrunn i for brudd på konkur-
ranseloven.

”De to konkurrerende drosjesentralene Follo 
Taxisentral og Ski Taxi samarbeidet gjennom det 
felleseide selskapet Ski Follo Taxidrift AS om å 
inngi tilbud i to anbudskonkurranser høsten 2010. 
Anbudskonkurransene gjaldt pasienttransport 
for Oslo universitetssykehus med en verdi på 
henholdsvis inntil 20 og 30 millioner kroner.

I den første anbudskonkurransen medførte 
drosjesentralenes samarbeid at Oslo 
Universitetssykehus kun mottok ett tilbud. Oslo 
universitetssykehus valgte å avlyse konkurransen 
på grunn av manglende konkurranse. I den påføl-
gende anbudsutlysningen innga sentralene også 
felles tilbud. I denne konkurransen var det to andre 
tilbydere.

Follo Taxisentral og Ski Taxi er konkurrenter i 
drosjemarkedet i Follo, og disse to selskapene 
kunne ha inngitt selvstendige tilbud i begge 
konkurranser. Det var ikke noe i konkurranseg-
runnlagene fra Oslo universitetssykehus som 
hindret selskapene i å inngi tilbud hver for seg. Når 
selskapene i stedet valgte å samarbeide, handlet de 
i strid med loven

Konkurransetilsynets vedtak innebærer:
• Ski Follo Taxidrift AS ilegges et overtredel-

sesgebyr på 2,2 millioner kroner for brudd på 
konkurranseloven § 10.

• Follo Taxisentral BA ilegges overtredelsesgebyr 
på 400 000 kroner for brudd på konkurranse-
loven § 10.

• Ski Taxi BA ilegges et overtredelsesgebyr på 250 
000  kroner for brudd på konkurranseloven § 10.

• Ski Follo Taxidrift AS, Follo Taxisentral BA og Ski 
Taxi BA pålegges opphør av tilsvarende anbuds-
samarbeid som beskrevet i dette vedtaket.”

 
Innkjøpsstrategi

Gjennom kvalifi kasjonskrav, tildelingskriteriene 
og kontraktskrav legger Ruter sterke føringer i 
konkurransene om drosje- og spesialbiltjenester. 
Kravene bør være  teknologinøytrale jfr. at det er 
samlet miljøeffekt som er målet.

Oppdraget (transportvolumet) svinger i takt med 
antall skoleelever og antall oppdrag som formidles 
av Konsentra. Hvis oppdraget/volumet endres 
(reduseres), for eksempel ved at Konsentras 
oppdragskjøring avvikles, er følgende alternativer 
aktuelle:

• Volumet/transporten på de 9 rammeavtalene 
overføres i størst mulig grad til minibuss-
avtalene, som har et garantert minstevolum 
(antall timer) og en høyere leveringskvalitet

• Reforhandle Ruters 5 avtaler med minibuss-
operatørene pga. endret volum

Nye anbud/konkurransegrunnlag må uansett 
tilpasses et endret (lavere) volum og man må 
tilstrebe kontrakter med riktig kvalitet som kun 
dekker Ruters behov for eksempel ved å stille 
lavere volumgarantier.

De ni rammeavtalene, jf tabellen til høyre, har ingen 
volumgaranti og derfor trengs det få eller ingen 
kontraktsmessige tilpasninger.
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Anbud 

nummer 

Operatør Geografisk område Start Slutt Gjen- 

stående 

opsjonsår 

19-2004 Oslo Taxibuss 

 

Follo 01.08.2005 31.07.2012 3 

25-2006 Taxus  

 

Nedre Romerike 01.08.2007 30.07.2014 3 

25-2006 Taxus  

 

Aurskog Høland, Sørum og Nes 01.08.2007 30.07.2014 3 

25-2006 Gardermoen 

Taxiservice  

Eidsvoll og Ullensaker 01.08.2007 30.07.2014 3 

25-2006 Tomren 

Transport 

Gjerdrum, Nannestad og Hurdal 01.08.2007 30.07.2014 3 

Asker og 

Bærum 

Norgesbuss  Servicelinjer i Asker og Bærum, 

spesialtransport, deloppdrag 1 

01.08.2009 30.06.2016 3 

Asker og 

Bærum 

Oslo Taxibuss Spesialtransport, deloppdrag 2 01.08.2009 30.06.2016 3 

Asker og 

Bærum 

Oslo Taxibuss Spesialtransport, deloppdrag 3 01.08.2009 30.06.2016 3 

Follo  Ski og Follo 

taxi- drift 

Resttransport Follo 01.08.2010 31.07.2012 2 

Asker og 

Bærum 

0-taxi Resttransport Asker & Bærum 

Ruteområde 1 - Prioritet 1 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Asker og 

Bærum 

0-taxi Timeinnleie Asker & Bærum 

Ruteområde 1 - Prioritet 1 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Asker og 

Bærum 

Taxus Resttransport Asker & Bærum 

Ruteområde 1 - Prioritet 2 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Asker og 

Bærum 

Taxus Timeinnleie Asker & Bærum 

Ruteområde 1 - Prioritet 2 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Nedre 

Romerike 

Taxus Resttransport Nedre Romerike 

Ruteområde 2 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Øvre 

Romerike 

Gardermoen 

Taxisenter as 

Resttransport Øvre Romerike 

Ruteområde 3 – 4 - 5 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Øvre 

Romerike 

Gardermoen 

Taxisenter as 

Timeinnleie Øvre Romerike 

Ruteområde 3 – 4 – 5 

01.08.2011 31.07.2013 2 

Oversikt over anbud for spesialbiltjenester.



SLs første kjørekontor ble opprettet i Sandvika i 
1994 og hadde oppdrag for SL (skoletransport), 
kommunene (skoletransport, arbeidskjøring 
og dagsenterkjøring), fylkeskommunen (TT) og 
den gang trygden (pasienttransport). I praksis 
hadde Kjørekontoret all kjøring for SL og Bærum 
kommune og etter hvert også for Asker kommune. 

Mellom 1994 og år 2000 opprettet SL kjørekontorer 
også i Follo og på Romerike. Disse kjørekontorene 
hadde i hovedsak kun oppdrag for SL (skolekjøring), 
men også pasienttransporter og kommunale 
oppdrag ble utført.

Opprettelsen av kjørekontor medførte en kostnads-
reduksjon i forhold til tidligere der de fl este trans-
porter ble utført på kontrakt med taxisentraler, hvor 
den enkelte sentral stod for samordningen av sine 
oppdrag. 

På slutten av 90-tallet inngikk SL en kontrakt med 
Oslo kommune om å overta et kjørekontor for 
TT-kjøring i Oslo. Dette kjørekontoret ble opprettet 
som en konsekvens av at TT-divisjonene i Oslo 
Sporveier ble overført til Samferdselsetaten i 
Oslo kommune. De fi re kjørekontorene samordnet 
etter hvert tilsvarende kjøring for kommunene 
(dagsenter/eldrekjøring), og trygdekontorene 
(syketransport). Kjørekontorene ble fra 1. januar 
2004 samlokalisert i Oslo. 

I 2004 var det et ønske i SL om å få til en fusjon 
mellom SL og et innkjøps/administrasjonsselskap 
utskilt fra Oslo Sporveier (OS). Man mente da at SL 
måtte være organisert så ”rent” som mulig for å 
være en parallell til OS sitt selskap. For å fokusere 
på dette, samt å redusere kostnadene ved driften av 
kjørekontoret, besluttet styret i SL i desember 2004 
å etablere kjørekontoret som et aksjeselskap eid av 
SL; Konsentra As (Kontaktsenteret for transport). 
Ved opprettelsen av Konsentra ble det bl.a. forsøkt 
å få Helseregion Øst (HØ) og Oslo kommune inn 
på eiersiden slik at man kunne samkjøre mer av 
transporten. Dette lykkes ikke da HØ ikke hadde 
tilgjengelige midler til å investere i selskapet, mens 

beslutningsprosessen i Oslo kommune ikke ble 
sluttført i tide. Helse Øst opprettet i ettertid eget 
kjørekontor, mens Oslo kommune kjøpte tjenester 
fra Konsentra frem til 31. desember 2010.

Bortfall av TT-oppgavene for Oslo kommune 
medførte en reduksjon på 20 arbeidsplasser 
hos Konsentra. Dersom slike oppgaver for Oslo 
kommune igjen legges til Ruter/Konsentra, kan 
omfanget være både større mindre enn dette, 
avhengig av hvilken modell som velges.

Kontrakter og avtaler

Konsentra er et heleid datterselskap av Ruter AS, 
og forholdet mellom selskapene er regulert i en 
rammeavtale om kjøp av tjenester tilhørende kjøre-
kontoret, samt i en driftsavtale. Ved opprettelsen av 
Ruter overtok Ruter avtaleforpliktelsene for begge 
avtalene, som opprinnelig ble inngått mellom SL og 
Konsentra. 

Dagens rammeavtale ble inngått 25. april 2007, og 
var løpende til den ble sagt opp av en av partene. 
Dette ble gjort fra Ruter sin side våren 2011. Avtalen 
har minimum 12 måneders oppsigelsesfrist, og med 
virkning fra 1. januar påfølgende år. Dagens avtale 
gjelder dermed frem til 1. januar 2013.

Rammeavtalen gir de overordende føringene for 
oppdraget Konsentra er gitt, herunder defi nering 
av kjørekontoroppgavene og ansvaret Konsentra 
har til å skaffe egne kjøreoppdrag fra andre 
oppdragsgivere for å utnytte overskuddskapa-
siteten.

Driftsavtalen ble inngått 25. april 2007 og hadde i 
utgangspunktet en varighet fra 1. januar 2007 og 
frem til 31. desember 2011. Denne er nå forlenget ut 
2012 i påvente av endelig avklaring av håndtering av 
spesialtransportområdet.

Driftsavtalen gir en mer detaljert beskrivelse av 
Konsentras og Ruters oppgaver og ansvar. 

6. Nærmere om Konsentra
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Konsentras oppgaver som grunnlag for admini-
strasjonsgodtgjørelsen:

• Skyss for elever i grunnskolen – tilrettelegge og 
koordinere

• Skyss for elever i videregående skole – tilrette-
legge og koordinere

• Behandling av skoleskyssøknader
• Callsentrets servicegrad/åpningstider
• Oppdrag for andre oppdragsgivere (oppdrags-

kjøring)
• Samordning av transportoppdrag
• Administrative oppgaver (nødvendig data 

til Ruter, grunndata til anbudsutlysninger, 
kontrollere fakturaunderlag fra operatører og 
lignende)

• Bestillingstransport
• Oppfølging av transportør/operatør

Avtalene defi nerer også den årlige godtgjørelsen 
Ruter skal betale Konsentra for utførelse av lever-
ansene, samt hvilken pris Konsentra skal betale 
Ruter for leie av minibussene til oppdragskjøring. 
Det er også beskrevet bonus/malus-ordninger som 
kan endre den årlige godtgjørelsen i positiv eller 
negativ retning for Konsentra.

Godtgjørelse

Ruter betalte i 2010 Konsentra 14,7 mill kr for å 
administrere spesialtransport skole. Dette inklu-
derer ”bonus” på 0,6 mill kr for å ha oppnådd 
kvalitet i henhold til kontrakten. 

Bonus-malus godtgjørelsen har mål i forhold til 
disse kravene:

• Samordningsgrad
• Responstid på telefon
• Kvalitetsavvik på egne busser med ut over 15 

min forsinkelse

Konsentra betaler i dag Ruter en fast turpris for 
leie av Ruters minibusser til bruk for oppdrags-
kjøring, pr 31.12.2010 var denne kostnaden kr. 
89.85 pr. bruker pr. tur. Taxikostnader fordeles 
forholdsmessig etter antall turer mellom Ruter og 
Konsentra.
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Siden Ruters rammeavtale med Konsentra ble 
sagt opp i 2011, og varer ut 2012, og driftsavtalen 
er forlenget for å vare tilsvarende, ønsker Ruter å 
vurdere hva som er den mest fremtidsrettede og 
kostnads)effektive måte å håndtere spesial-
transporten på. 

Samtidig må en slik vurdering av håndtering av 
spesialtransportene sees i sammenheng med 
kollektivtrafi kken for øvrig og hvilken rolle spesial-
transportene skal ha i det samlede tilbudet.

I denne sammehengen er det grunnleggende å ta 
stilling til hva som skal defi neres som kollektiv-
trafi kk i et transport- og sosialpolitisk perspektiv, 
og dels er det viktig å bygge på praktisk samordning 
og kostnadseffektivitet.

Som nevnt i kapittel 1, er det Ruters prinsipielle syn 
at alle de belyste kategoriene unntatt pasienttran-
sport bør defi neres som ledd i kollektivtransporten, 
og dermed inngå i den felles organisasjonen som 
Ruter representerer. Disse kategoriene er:

• Ordinær kollektivtransport - det som normalt 
markedsføres under Ruters paraply

1. Servicelinjer - minibusser med lav frekvens for 
å dekke spesielle servicebehov med lav etter-
spørsel

2. Skoleruter – rene skolebusser som ikke kjøres 
i skoleferier. Linjenummerne er fi resifret. 
Tilbudet er åpent for alle, men har i praksis ikke 
vært markedsført.

3. Bestillingsruter – oftest minibusser, eller taxi, 
som kjøres avhengig av forhåndsbestilling

4. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT) 
– individuelt bestilte reiser etter behovsprøvd 
godkjenning og for varierende formål

5. Spesialskyss– transport til skole,  arbeid 
eller dagsenter for passasjerer med spesielle 
behov ut fra helsetilstand, bosted/avstand eller 
trafi kkfare.

6. Utgår: Pasienttransport – reiser til/fra helsein-
stitusjoner/behandling

Dette prinsippet kan møte enkelte utfordringer 
når det gjelder begrensninger med hensyn til å 
inngå direkte avtaler med selskaper som en ikke 
har avgjørende eierinteresser i, og for selskaper 
som Ruter eller Konsentra å konkurrere på det 
åpne markedet parallelt med de ikke konkurranse-
utsatte aktivitetene.

Når pasienttransport på bakgrunn av transportens 
art og statlig ansvar og fi nansiering er holdt utenfor, 
gjenstår i praksis spesialskyss til grunnskole mv, 
med primærkommunene som oppdragsgivere. 
Sammenhengen med ordinære skoleruter, som 
fylkeskommunen ved Ruter har ansvar for, også 
når det gjelder grunnskolen. Kommunene betaler 
tilsvarende billettpris med kupongkort, som etter 
hvert avløses av rabatterte smartbilletter betalt 
med elektroniske reisepenger. Det burde være 
praktisk mulig å fi nne en samarbeidsordning 
mellom kommunene og fylkeskommunen som gjør 
det mulig å unngå at en i utgangspunktet adminis-
trerer 22 ulike skoleskyssordninger i Akershus.

Når det gjelder hvilken rolle et kjørekontor som 
Konsentra skal ha i nnenfor disse rammene, har vi 
vurdert fi re alternative måter å organisere området 
på. Disse fi re fremgår av fi guren til høyre.

Hvert alternativ er vurdert ut fra følgende 
elementer:

• forhold til organisering av arbeidet
• eierform 
• aktiviteter/arbeidsoppgaver
• relevante regelverk
• hva som er praktisk mulig

7. Organisasjonsmodell
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Prinsipielle alternativer for veien videre for Konsentra.



Alt. 1 Direkte avtale mellom Ruter og Konsentra
Alternativ 1 er i praksis en videreføring av dagens 
håndtering av spesialtransportene gjennom 
Konsentra som Ruters kjørekontor, med unntak av 
salg av overskuddskapasitet.

Den største fordelen med å opprettholde denne 
måten å organisere kjørekontoret på er at Ruter 
har muligheter for god kontroll over både drift og 
økonomi. Konsentra har  veldig god erfaring med og 
kunnskap om spesialtransport. Kompetansen, som 
er opparbeidet over fl ere år, gjør at man har et godt 
grunnlag for å levere en tjeneste av god kvalitet 
og med stabil drift.  Konsentra kjenner alle data-
systemer knyttet til drift av spesialtransport og har 
en interesse av å vedlikeholde disse. 

En ulempe med å organisere kjørekontoret som i 
dag er at det kan være vanskelig å skille mellom 
økonomien knyttet til spesialtransport og oppdrags-
kjøring hos Konsentra. Derfor kan Ruter og 
Konsentra bli knyttet til beskyldninger om kryss-
subsidiering/ulovlig statsstøtte. 

Denne formen for organisering, hvor Ruter tildeler 
en ”enerett”, er underlagt klare juridiske forut-
setninger, og kan derfor innebære en risiko. For 
å unnlate å konkurranseutsette kjørekontoret må 
Ruter ha kontroll/eie Konsentra og minimum 80 % 
av Konsentras omsetning må komme direkte fra 
Ruter.

Dersom man inngår en direkte avtale med 
Konsentra, vil dette være med utgangspunkt i kjøre-
kontoroppgavene. Det vil likevel være nærliggende 
å tenke seg at fl ere, eller alle, administrative 
soppgavene som i dag tilligger Konsentra, også 
utføres av Konsentra i fremtiden. 

Fordelen med at godkjennelsen av spesialskyss 
elevene ligger i Konsentra som i dag, er at det blir 
en nærhet mellom driften/planlegger og kunde. 
Konsentra har også ressurser og kompetanse til 
dette. Ved å opprettholde driften i Konsentra vil 
det også være enklere og mer fl eksibelt for Ruter 

å få bistand ved eventuelle nye/utvidete oppgaver 
innenfor området, f.eks dersom det blir aktuelt å 
ivareta TT-kjøringen for Oslo kommune.

Konsentra har derimot ingen incentiver til å holde 
spesialskyss kostnadene nede, noe som er  en 
ulempe. Det kan dermed være muligheter for 
inntektsmaksimering/”snillisme” ved godkjenning 
av elever. Hvis dette alternativet velges vil det 
kanskje være naturlig at Konsentra fortsetter å 
utføre de administrative oppgavene som tilligger 
selskapet i dag. Det bør imidlertid gjøres et klarere 
skille mellom kjørekontoroppgavene og de admini-
strative oppgavene, spesielt regnskapsmessig. 
Dette vil gjøre det enklere å prissette den enkelte 
arbeidsoppgave som Konsentra gjør for sine 
oppdragsgivere, og også å estimere eventuelle nye 
oppgaver som skulle oppstå.

Ved en videreføring av oppgavene i Konsentra på 
samme måte som i dag vil dette ikke medføre noen 
merkbar økning i ressursbehovet til Ruter/ Afk. 

Det kan være ønskelig å innføre enkelte nye mål 
og incitamentsordninger for, i enda større grad, å 
motivere Konsentra til kostnadseffektiv drift. Dette 
for f.eks å forhindre at det stilles spørsmål omkring 
”snillisme” i forhold til godkjenning av elever som 
skal ha krav på spesialtransport.
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Styrker 
Høy kvalitet 

Stabil drift 

Forberedt for nye Ruter-oppgaver 

Sikre arbeidsplasser for ansatte i Ruter-
konsernet 

 

Svakheter 
Mulighet for ”snillisme” ved godkjennelse av 
elever som skal få spesialtransport dersom 
det ikke er incitamenter som motvirker 
dette. 

Kan ikke utføre tjenester for andre 
oppdragsgivere enn Ruter. 

 

Muligheter 

Overtakelse av TT-kjøringen i Oslo vil kunne 
gi stordriftsfordeler og mulige 
samordningsgevinster.  

Ved å utnytte, og bygge videre opp 
Konsentras kompetanse vil man på et senere 
tidspunkt kunne utnytte denne til å tiltrekke 
nye eiere dersom det er ønskelig. 

Kan samordne deler av callsenterfunksjonen 
med Trafikantens kundesenter. 

Trusler 

Så lenge kjørekontoret ikke 
konkurranseutsettes vil det alltid være en 
fare for at det stilles spørsmål omkring 
eneretten, f.eks fra andre leverandører. 

Dersom Oslo kommune ikke overfører 
ansvaret for TT til Ruter, vil Konsentra 
arbeidsomfang bli vesentlig mindre når 
oppdragskjøringen fases ut. 

SWOT-analyse for alternativ 1, direkte avtale mellom Ruter og Konsentra.



Alt. 2 Fusjon Ruter/Konsentra

Et alternativ til anbud og direkteavtale med 
Konsentra er en fusjon mellom Ruter og Konsentra. 
Dette vil medføre at arbeidsoppgavene, og de 
ansatte, i Konsentra vil overføres til Ruter. 

En overføring av Konsentras virksomhet til Ruter 
vil innebære mange av de samme fordelene i 
forhold til kunnskap, kvalitet og kompetanse som en 
direkteavtale med Konsentra. Den største fordelen 
utover dette med å trekke kjørekontoret inn i Ruters 
organisasjon, er at Ruter vil sitte nærmere driften 
enn hva de gjør i dag. Det er likevel et spørsmål om 
en operativ drift som det et kjørekontor utfører, er 
en del av Ruters kjerneoppgaver.

Dersom Konsentra trekkes inn i Ruter, mister man 
det selvstendige og velfungerende miljøet som 
fi nnes i Konsentra i dag, men de ansatte i Konsentra 
vil bli en del av en større organisasjon, noe som 
for Ruter kan gi større fl eksibilitet i forhold til å 
benytte ressursene. For spesialtransportområdet 

kan imidlertid dette også være en ulempe, ved at 
viktige ressurser kan bli omdisponert til andre deler 
av organisasjonen, noe som kan gå utover kvaliteten 
på skoletransporten.

Ved en fusjon mellom Ruter og Konsentra vil det 
være naturlig at de administrative oppgavene som 
utføres av Konsentra overføres til Ruter, på samme 
måte som de andre oppgavene som Konsentra 
utfører.

En fusjon mellom Ruter og Konsentra skal i 
utgangspunktet ikke medføre en økning av det totale 
ressursbehovet.

Ved en implementering av Konsentras oppgaver i 
Ruter vil det antakeligvis være et noe mindre behov 
for oppfølging ved å ha oppgavene i egen bedrift, 
men samtidig må det være gode, og dokumenterte, 
retningslinjer for hvordan kjørekontoroppgavene 
skal utføres og kontrolleres.

Styrker 
Samme kvalitet. 

Forutsigbar leveranse. 

Blir en del av et større miljø. 

Sikre arbeidsplasser for ansatte i Ruter-
konsernet 

 

Svakheter 
Mister velfungerende/selvstendig 
organisasjon 

Vil på sikt kunne bli mindre fokus på 
området 

Kan risikere at viktig ressurser blir overført 
til andre deler av Ruter-konsernet 

Konsentras oppgaver er svært operasjonelle, 
i motsetning til Ruters kjerneoppgaver.  

Muligheter 

Mulighet til å utnytte de økte ressursene til 
andre oppgaver i Ruter i eventuelle ”rolige” 
perioder. 

Kan samorde deler av callsenterfunksjonen 
med Trafikantens kundesenter. 

Trusler 

Ruter har i dag få ressurser med kompetanse 
innenfor området. 

Siden kjørekontoroppgavene ikke er en del 
av Ruters kjerneområde, vil det på et senere 
tidspunkt kunne komme spørsmål om dette 
er noe som hører hjemme som en del av 
Ruters portefølje. 

 SWOT-analyse for alternativ 2, fusjon mellom Ruter og Konsentra.
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Alt. 3 Nye oppdragsgivere inn på eiersiden

Konsentra har kun offentlige oppdragsgivere. Et 
tredje alternativ vil være at en eller fl ere av disse 
går inn på eiersiden i Konsentra. Ruter må da selge 
seg ned i selskapet, før det blir en forhandlingssak 
med de nye eierne om hvor stor andel de skal eie.

Eksempler på andre offentlige medeiere kan være:

• Buskerud fylkeskommune
• Oslo kommune
• Kommuner i Akershus
• Helse Sør-Øst

Ved å få inn nye oppdragsgivere på eiersiden vil 
Konsentra få en større portefølje og dermed et 
mer solid fundament å bygge videre på. En økning 
i oppdragsmengden vil igjen kunne medføre 
en større samordningsgrad som vil gi lavere 
kostnader for Ruter. Siden det er mange faste 
kostnader involvert vil fl ere oppdrag medføre fl ere 
å dele kostnadene på, noe som også kan redusere 
kostnadene.

Dette alternativet vil kunne ta noe lengre tid å 
gjennomføre, da det medfører politiske prosesser 
og vedtak hos de nye eierne. Avhengig av hvilke 
og hvor mange nye eiere som er aktuelle, kan det 
være en fare for lang beslutningsprosses. Buskerud 
Kollektivtrafi kk (BKT) har imidlertid signalisert 
interesse for et samarbeid med Ruter på eiersiden 
i Konsentra. Dette alternativet vil være mulig å 
gjennomføre relativt raskt. Konsentras systemer 
og kompetanse er godt tilpasset BKT’s behov 
innenfor spesialtransport. Denne løsningen vil ikke 
hindre muligheter for å knytte til seg fl ere eiere/
oppdragsgivere på et senere tidspunkt. Når det 
kommer på plass vil det sannsynligvis være en mer 
robust løsning, som også vil gjøre det enklere å øke 
samordningsgraden. Alternativet gir et godt utgang-
spunkt for en eventuell fremtidig løsning med et 
utvidet konsept for samkjøring/innkjøpssamarbeid 
for offentlig betalt transport i Oslo, Akershus og 
nærliggende regioner. Reduksjonen i deltakernes 
transportutgifter til spesialtransport vil kunne være 
betydelig ved en slik løsning.

Styrker 
Konsentra får flere oppgaver og dermed en 
større plattform å stå på. 

Flere oppdrag å fordele faste kostnader på, 
dette vil kunne gi lavere kostnad for Ruter. 

Svakheter 
Kan bli noe  fokus på skoletransport  
som har vært primæroppgaven så langt. 

Ruter må selge seg ned i Konsentra. 

Muligheter 
Flere eiere kan etter hvert gi flere oppgaver. 

Større muligheter for samkjøring og 
effektiviseringsgevinster. 

Dersom man bygger ytterligere kompetanse 
og viser effektiviseringsgevinster vil dette 
kunne tiltrekke enda flere som ønsker seg 
inn som eiere. 

Trusler 
Ved å få inn andre eiere, med en mer politisk 
ledelse, vil man kunne få mindre stabilitet og 
langsiktighet i beslutningene. 

Ruter vil, selv med majoritetseierskap, måtte 
ta rimelig hensyn til de andre aksjonærene. 
Disse vil kunne ha andre mål for selskapet 
enn Ruter. 

 

SWOT-analyse for alternativ 3, nye oppdragsgivere inn på eiersiden.



Ulempen for Ruter med dette alternativet er at man 
mister den fulle kontrollen med spesialtransport-
området som man har i dag. Det vil for eksempel bli 
vanskelig å få gjennomslag for at skoletransporten 
skal ha tilsvarende forrang foran annen transport 
slik dagens avtale legger opp til. Det vil også kunne 
være en svakhet å få inn fylkeskommuner direkte 
på eiersiden, ved at de kan ha endrete krav og 
ønsker ut fra hvilken politisk ledelse som styrer 
samferdselsområdet.

Får man inn nye eiere til Konsentra bør det 
være uproblematisk at Konsentra utfører de 
samme administrative oppgavene som i dag. Hvis 
ønskelig vil det også være mulig at man påtok seg 
ytterligere oppgaver (av samme art) for de nye 
oppdragsgiverne.

Et nedsalg av Ruters eierandel i Konsentra vil 
medføre noe ekstraarbeid for Ruter på kort sikt, 
ved at juridiske og økonomiske forhold må avklares 
både internt og mot potensielle nye eiere. Når dette 
er på plass bør det ikke kreves ytterligere ressurser 
fra Ruters side for å ivareta området.

På samme måte som ved en direkteavtale med 
Konsentra vil man i dette tilfellet vurdere å innføre 
nye mål og incitamentsordninger.

Generelt bør det settes opp nye mål og incentiver i 
den nye driftsavtalen med Konsentra. 

Alt. 4 Anbud

Ved en anbudsutsettelse av spesialtransporten 
må man lage et klarere skille mellom hvilke av 
oppgavene som er kjørekontoroppgaver, og hvilke 
som er administrative oppgaver. De administrative 
oppgavene må, som utgangspunkt, overføres til 
Ruter, alternativt Akershus fylkeskommune, mens 
kjørekontoroppgavene kan anbudsutsettes.

Kjørekontoroppgavene er tidligere defi nert som 
følgende:

• System
• Callsenter
• Planlegging
• Daglig oppfølging av transporten
• Rapportering

Ved en anbudsutsettelse vil de administrative 
oppgavene måtte overføres til Ruter, og eventuelt 
noen til Akershus fylkeskommune. Det som i dag 
utføres av Konsentra, og som vil defi neres som 
administrative oppgaver er:

• Godkjenning av skoletransport
• Informasjonsarbeid
• Transportoppfølging
• Fakturering /oppgjør
• Klagebehandling

En anbudsutsetting vil medføre at man i større 
grad er sikker på å få markedstilpassede priser 
på tjensten (administrasjonen) enn det er i dagens 
organisering. Det kan også argumenteres med at 
det i større grad vil arbeides med effektivisering i 
et kommersielt selskap, samt at nye aktører kan 
være med å innføre nye tanker og ideer til området. 
Det er imidlertid mulighet for at det blir mindre 
fl eksibiletet mellom Ruter og et anbudsutsatt kjøre-
kontor (f.eks i forhold til å svare på spørsmål, utføre 
beregninger etc.) jfr. at man kun forholder seg til 
oppdraget ihht kontrakten. 
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Styrker 
Er sikret markedspris for tjenesten 

Politiske føringer omkring 
konkurranseutsetting 

Fokusere på Ruter som innkjøpsorganisasjon 

Svakheter 
Konsekvenser for ansatte i Konsentra.  

Uforutsigbar kvalitet. 

Behov for økte ressurser i Ruter til 
anskaffelser og kontraktsoppfølging. 

Mindre fleksibilitet ift bestillingstransport og 
eventuelle andre tjenester som krever 
callsenterfunksjon 

Muligheter 

Kan få inn nye operatører med nye tanker 

Dersom det skulle bli stor konkurranse på 
kjørekontor-tjenester, kan det medføre 
effektivisering på sikt. 

Trusler 

Forholdsvis lite marked for å levere tilbud på 
kjørekontor-tjenester. 

Useriøse leverandører 

Leverandører med mindre fokus på kvalitet 
og service – dårligere omdømme. 

 
SWOT-analyse for alternativ 4, anbud.

Et anbudsutsatt kjørekontor vil sannsynligvis ha 
en strengere holdning ovenfor kunder enn det er 
med dagens organisering, der det i større grad kan 
stilles spørsmål ved om man er i overkant fl eksible 
ovenfor kundene. I tillegg er det stor sannsynlighet 
for at det anbudsutsatte kjørekontoret har mindre 
kunnskap om Ruters område og kundegrupper. 
Dette kan føre til dårligere service og samordning, 
som igjen fører til omdømmetap og høyere drifts-
kostnader.

Dersom man velger å anbudsutsette kjørekontoret 
vil det måtte gjøres en vurdering av hvorvidt det 
er mulig/hensiktsmessig for Ruter å fortsatt eie 
Konsentra. Dersom det er juridisk mulig vil det 
kreve klare retningslinjer for hvordan konkurransen 
gjennomføres for å sikre at det ikke stilles spørsmål 
ved habiliteten til Ruters medarbeidere i prosessen. 
Et fortsatt eierskap der Konsentra vinner anbudet, 
vil kunne skape mistanke og mistro til gjennom-
føringen uavhengig av realitetene omkring habilitet.

Ved en anbudsutsetting av kjørekontoret vil admini-
strasjons- og forvaltningsoppgavene som i dag 
utføres av Konsentra, måtte overføres til Ruter, 
alternativt Akershus fylkeskommune. Tilsvarende 
måtte gjøres gjeldende overfor Oslo kommune 
dersom tilsvarende oppgaver blir aktuelle i Oslo.

En overføring av de administrative oppgavene 
fra Konsentra til Ruter og lokale myndigheter vil 
naturligvis medføre en økning i ressursbehovene 
der. De administrative oppgavene som i dag utføres 
av Konsentra utgjør totalt ca. 10 årsverk. I tillegg til 
økning av ressursbehovet for å ivareta de admini-
strative oppgavene, må man også forutsette en 
økning i ressursbruken til utarbeidelse av konkur-
ransegrunnlag, selve konkurransen og driftsopp-
følging i kontraktsperioden. Informasjonsarbeidet 
vil også i mye større grad utføres av Ruter.

Ved en anbudsutsettelse av kjørekontoroppgavene 
vil Ruter måtte følge opp kjørekontorfunksjonen på 
en tettere og bedre måte enn det som gjøres i dag. 



Spesialtransportenes rolle
Vurderingene av spesialtransportenes rolle i kollek-
tivtrafi kken, og hvor grensen bør settes mellom 
kollektivtransport og annen transport, er avhengig 
av vurderinger ut fra hensyn til marked og kunder, 
kostnadseffektiv samordning og juridiske/innkjøps-
rettslige forhold. Ruter anbefaler en strategi med 
vektlegging av disse tre aspektene i samme rekke-
følge som de er nevnt, hvilket innebærer at man ut 
fra hensyn til kunder og effektivitet i noen grad kan 
måtte utfordre dagens regelverk. I praksis betyr 
dette at deler av forslagene kan måtte avvente 
organisatorisk og formell avklaring. Samtidig må vi 
ved gjennomgangen av samordnings- og effektivi-
seringsmulighetene i rimelig grad søke å ta vare på 
verdier som ligger i lokale tilpasninger og priorite-
ringer, og hensyn ut over det rent transportrasjo-
nelle.

Kollektivtrafi kk bør, sammen med det som vi i dag 
oppfatter som ordinære rutegående linjer, inkludere 
alle servicelinjer og skoleruter og alle spesial-
transporter utenom pasienttransport:

• Servicelinjer
• Skoleruter
• Bestillingsruter
• Transporttjeneste for funksjonshemmede
• Spesialskyss 

For spesialskyss gjelder dette uavhengig av rettig-
hetsgrunnlag og fi nansieringskilde, det vil for 
eksempel si om det er medisinske årsaker eller 
avsidesliggende bolig med lang skolevei eller farlig 
skolevei.

For at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
skal ha trygt formelt grunnlag for å inngå direkte 
avtale med Ruter om håndtering av spesialskyss, 
TT og annen spesialtransport, bør det gjøres noen 
presiseringer i Ruters vedtekter, slik at innfl y-
telsen eierne er forutsatt å ha, bl.a. beskrevet i 
aksjonæravtalen, også er nedfelt der.

Stort kostnadsomfang (ca 800 mill kr ekskl pasient-
reiser) sett i sammenheng med en ansvarsopp-
splitting som ikke har ligget til rette for effekti-
visering, tilsier at det bør ligge et potensial for 
kostnadsreduksjon ved bedre samordning, uten at 
det skal gå på bekostning av et riktig kvalitetsnivå. 

Det anbefales at den operative håndteringen av 
• Bestillingsruter
• Transporttjeneste for funksjonshemmede
• Spesialskyss
legges til ett felles regionalt kjørekontor. Dette 
kontoret har ansvaret for operativ planlegging 
og kundekontakt. Samordning med operativ 
planlegging av det øvrige kollektivtrafi kktilbudet 
krever organisatorisk tilknytning til relevant 
fagansvar og -miljø i Ruter i produksjons- og kvali-
tetsprosessene (inkludert innkjøp).

Strategisk planlegging skjer som ledd i Ruters 
arbeid med den samlede kollektivtrafi kken.

Salg og markedsføring tillegges økt vekt, bl. a. 
slik at skoleruter, bestillingsruter og spesialtran-
sport, med nødvendige tilpasninger, ivaretas på 
linje med annen kollektivtransport, med hensyn til 
trafi kant-informasjon. Høye produksjonskostnader 
per passasjer tilsier at det kan være riktig også å 
satse mer på informasjon og markedsføring for å nå 
potensielle kunder, hensyn tatt til mobilitetsmålene.

Skolelokalisering og skolenes timeplaner har 
merkbar betydning for samlet kostnadsnivå i 
kollektivtrafi kken, og følgelig de praktiske mulig-
hetene for å gi et godt tilbud for alle kundegrupper. 
Samspill med kollektivtrafi kken bør følgelig gis økt 
vekt i skolepolitikken. 

Innenfor rammen av dagens innkjøpsregelverk er 
det klare begrensninger for hvilken rolle Ruter eller 
et selskap eid av Ruter kan ta for myndigheter som 
ikke har eierinteresser i selskapet. Med pasient-
transport under statlig ansvar holdt utenfor gjelder 
dette i praksis primærkommunenes oppgaver. 

8. Oppsummering og konklusjon
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Fordi det i grenseområdet mellom transport til og 
fra grunnskole og videregående skole åpenbart 
fi nnes samordningsgevinster, bør en søke å fi nne en 
modell som kan kanalisere kommunale oppdrag inn 
i et felles organ. I denne sammenhengen kan både 
en direkte aksjonærrolle og en indirekte løsning 
gjennom et interkommunalt foretak vurderes. Til en 
slik modell eventuelt er etablert, må spesialskyss 
for grunnskolen midlertidig holdes utenfor Ruters 
kollektivtrafi kkansvar.
 
For å legge bedre til rette for samordnet utnyttelse 
av ressursene bør Akershus fylkeskommunes, 
eventuelt også Oslo kommunes, kjøp av tjenester fra 
Ruter i en form som legger mindre vekt på at Ruters 
kostnader skal splittes med høy grad av nøyaktighet 
på ulike fylkeskommunale budsjettposter.

Konsentras rolle 
Det anbefales at Konsentra fortsetter som kjøre-
kontor på samme måte som i dagens organisasjon. 
Konsentra har opparbeidet en god kompetanse på 
alle nivåer av administrering av spesialtransport, 
noe Ruter og Ruters eiere har fordeler av. Ved å 
ha Konsentra som datterselskap er Ruter nært 
knyttet opp mot både driften og økonomien, og kan 
ta ut gevinster av samordning med øvrig kollek-
tivtransport. Ruter kan også i større grad være 
sikker på at kundene får den servicen og kvaliteten 
som er ønskelig. Oppgavene bør fortsatt inkludere 
godkjenning av spesialskyss.

Ny driftsavtale mellom Konsentra og Ruter bør 
inneholde incitamenter som gjør at Konsentra får et 
tydelig resultatansvar, blant annet for å oppmuntre 
til bedre samordning. 

Videresalg av overskuddskapasitet i markeds-
konkurranse opphører. Bakgrunnen for dette er 
ønske om å unngå å komme i en situasjon der det 
kan stilles spørsmål om krussubsidiering. Dette 
tilsier økt vekt på treffsikkerhet i innkjøp av trans-
portkapasitet. 

På litt lengre sikt bør det sikres at kommunene i 
Akershus kan gis en tilknytning til Ruter/ Konsentra 
som legger til rette for at Konsentra kan adminis-
trere all spesialskyss for grunnskolene, samordnet 
med opplegget for videregående skoler.

Samspill i konsernet
De skisserte prioriteringene innebærer i hovedsak 
en videreføring av dagens oppgaver, men også at 
enkelte områder innenfor informasjon, TT og 
spesialskyss vil få økt omfang og oppmerk-
somhet. Ressursbehovene søkes dekket i samspill 
innen konsernet, ikke minst ved at Konsentra og 
Trafi kanten gis roller som enda bedre enn i dag 
utnytter den kompetansen som ligger i disse datter-
selskapene.
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