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Uttalelse fra LUPE Oslo og Akershus årsmøte. 
 
Lupe har fått flere henvendelser fra våre medlemmer og ser med bekymring på mange sider 
av utførelse av TT-tjenesten for funksjonshemmede. Vi vil derfor rette en henvendelse til 
byrådet i Oslo kommune om dette. 

Vi er opptatt av at våre brukere blir tatt på alvor og respektert som likeverdige personer. TT-
tjenesten er en viktig tjeneste for våre medlemmer. Utførelsen av tjenesten har gjennom flere 
år hatt store konsekvenser for brukerne, ikke minst gjennom det daglige stress og den 
påkjenning utførelsen av tjenesten påfører både brukere og pårørende. 

Anbudsutsettelse skal gi bedre kvalitet, men gjennom flere år har TT-brukerne erfart at 
kvaliteten går nedover. Byrådet har vist liten evne eller vilje til å stille nødvendige krav til 
leverandøren og å følge opp leveransen. Det synes som om byrådet kun er opptatt av at det er 
en billigst mulig tjeneste og ikke av kvaliteten på tjenesten, og brukerne av tjenestene er ikke i 
stand til å følge opp kvaliteten. Det er årsaken til at kvaliteten ikke bedrer seg. 

Dette må endres med hensyn til kvalitet: 

Samres endrer hentetidspunkt uten å informere brukerne. Dette må være et brudd på 
betingelsene for utførelse av tjenesten. LUPE regner med at byrådet følger opp dette overfor 
leverandør av TT-tjenestene, Samres. Lupe ber byrådet sette krav om verktøy som gjør at 
endringer i hentetidspunkt vises som avvik, og ikke oppfyllelse av kvalitetskrav. Dersom 
rutinene til Samres ikke blir bedre bør avtalen sies opp og utlyses på nytt, slik at det kan 
stilles kvalitetskrav som gjør at endringer uten bekreftelse fra bestiller ikke er mulig.  

Svartjenesten/sentralbord bør være lokalkjent og kunne norsk godt. Kommunikasjons- og 
forståelsesvansker blant mange av brukerne stiller store krav til å beherske norsk svært godt. 
De som planlegger kjøreturene må kunne geografien.  Vi opplever helt ville påstander om 
hvor fort det skal gå å kjøre fra en side av byen til den andre. Når man ikke har den 
nødvendige geografikunnskap MÅ det påvirke planleggingen av tjenesten/turer, og 
sannsynligvis prisen? Omkostningene er i alle fall store for privatpersoner som sitter og 
venter. 

Sjåførene må få opplæring i sikkerhet i bil. På grunn av forskjellige typer innfesting i bil er 
det nødvendig med gode kunnskaper. Det er ikke grunn til å stole på at dette er godt nok pr. i 
dag. Tidligere hadde Oslo kommune en opplæring av sjåførene. Dette er nødvendig og viktig. 

Det må være mulig å formidle informasjon (over flere tekstlinjer) til sjåfør når man bestiller 
bilen. Slik det er i dag er det ikke mulig, eller i alle fall svært begrenset. Sjåfør og sentralbord 
skylder på hverandre, men det er åpenbart at dette svikter og at det er en systemfeil. 



 

 
Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE ,               Bankgiro: 0530.09.55195.      Organisasjonsnr   997 008 952  
Hans Nielsen Hauges gate 44 B,                          e-post: lupeosloakershus@gmail.com   
0481 Oslo.              
 

 
Dette må endres, konkurranse og oppfølging av kvalitet: 

Brukerne må få et verktøy til å kunne følge opp konkurransen og utførelse av tjenesten. 
Tjenesten er komplisert og fragmentert, og det krever store ressurser fra brukerne å notere seg 
tidspunkt for bestilling, ankomsttid, tid for avgang, ankomsttid på bestemmelsesstedet og 
andre hendelser. For mange brukere er det ikke mulig å notere seg dette, og for foresatte er det 
ikke mulig å få en oversikt over hva som skjer på «den andre siden» av kjøreturen, da man 
selv ikke er til stede. Det er med andre ord ikke praktisk mulig å følge opp kvalitet på 
tjenesten. Skal det være konkurranse må man følge opp konkurransen, og brukerne av 
tjenesten må kunne følge opp kvaliteten. 

Brukerne må gjøres kjent med at det eksisterer en logg over kjøringen, og denne bør være lett 
tilgjengelig og forståelig. Ved konkurransen bør det stilles krav om format på loggen som gjør 
det mulig å følge den opp fra brukernes side. Loggen har pr. i dag et dårlig format. Den er 
ikke forklart, og all relevant info er kjørt inn på en tekststreng, noe som krever mye manuell 
bearbeiding i regneark. 

Byrådet må selvsagt følge opp utførelsen av tjenesten uten at brukerne må ta den 
belastningen. Dette er egentlig byrådets ansvar. 

Brukerorganisasjonene må ikke bare inn og stille krav til konkurransen men også delta i 
utforming av kravene og i evaluering av konkurransen. Innsyn i alle deler av konkurransen er 
en selvfølge. Brukernes representanter må ha kompetanse på konkurranser. 

Spørsmål og ønsker til byrådet: 

Fylkeslaget i LUPE vil anmode om en redegjørelse fra byrådet om hvordan kvaliteten på 
leverandørtjenesten følges opp d.d. 

I første omgang kunne vi ønske oss en orientering av hvordan kvaliteten på tjenesten følges 
opp pr. i dag. I konkurransen på en tjeneste som dette må kvalitet rangeres høyere enn pris 
ellers vil kvaliteten gradvis falle. Hvordan var rangeringen ved siste konkurranse? og ved de 
tidligere konkurransene? Hvor mye koster tjenesten nå i forhold til tidligere (med redegjørelse 
for mulige årsaker til differansen)? Hvordan slår dårlig organisering av kjøringen ut på den 
totale prisen? 

Er det gjort noen analyse av samfunnsøkonomien i dette? Betales det norsk arbeidsgiveravgift 
og skatt eller går dette i dag til Sverige? Er det gjort noen evaluering av den totale kostnaden 
ved TT-tjenesten, nå kontra tidligere? 

Til slutt noe om skadeomfanget ved bruk av TT-transport. Vi vil gjerne vite hvorvidt det er 
noen som er skadet i TT-transport. Har byrådet noen oversikt over det? Er det gjort noe for å 
skaffe seg en slik oversikt? 
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Oppsummert: 

LUPE påpeker her årsaken til at kvaliteten minsker i stedet for å øke ved 
konkurranseutsetting, vi har noen nye momenter på hvordan kvaliteten bør forbedres, og vi 
har nye momenter for hvordan kvaliteten bør følges opp med brukernes medvirkning. Til slutt 
har vi noen spørsmål som blant annet går på rangering av pris og kvalitet i tidligere 
konkurranser, kostnader før og nå, samfunnsøkonomi og skader på TT-brukere i transport. 


