
Oslo kommune  
Velferdsetaten  
 
Att: Seksjonssjef TT seksjonen Hedda Aas 

Oslo 20.01.14  
  

Tilrettelagt transport (TT)  
Høring på krav til anbudsprosess kjørekontor og korttjeneste  

 

FFO Oslo , SAFO Oslo, Norges Blindeforbund Oslo, Norges Handikapforbund Oslo, Norsk Forbund for 
utviklingshemmede Oslo og Handikappede Barns Foreldreforening Oslo vil avgi felles høring.  

Innledningsvis vil vi si at TT i stor grad ville vært mulig å gjennomføre som ordningen med hvitt kort i 
dag, og som “overgangsordningen” for noen år siden gjorde. Vi vil likevel bidra til at kjørekontor og 
korttjeneste fungerer på en best mulig måte, ved å gi våre innspill til kravspesifikasjon og 
anbudsprosess. 
 
Det er svært viktig for brukerorganisasjonene å presisere at kvalitet på tjenesten må vektes klart 
høyere enn pris. Kvaliteten må vektes så høyt at lav pris, og andre mindre viktige faktorer, ikke til 
sammen veier mer enn en kvalitativt god tjeneste. Vi registrer også at tidligere anbudsprosesser og 
kontrakter legger seg på bruken av bør og ønsker. Vi mener at en må være tydeligere på krav og disse 
må konkretiseres og tydeliggjøres. De aspektene vi løfter fram i høringen vil gå på å sikre en kvalitativ 
og trygg tjeneste. Dette er svært viktig med tanke på en brukergruppe som har behov for stor 
forutsigbarhet og trygghet.  

• Krav til norskkunnskaper: Ansatte ved kjørkontoret må ha gode norskkunnskaper og må 
snakke norsk. Vi mener at «Bergens- test» må være et krav. Det er mange brukere med 
nedsatt kognitiv funksjon og/eller utydelig tale. Gode norskkunnskaper er viktige for å sikre 
forståelse begge veier.   
 

• Krav til geografikunnskaper: Kjørekontoret må ha gode geografikunnskaper. Det vil si 
kompetanse tilsvarende «kjentmannsprøven».  
Våre erfaringer fra denne perioden er at det er mye ulogisk og lite effektiv kjøring. Kjøring 
planlegges og gjennomføres på bakgrunn av datasystemer som ikke er hensiktsmessige og 
fordi en ikke har tilstrekkelig kunnskap om reisens utgangspunkt og mål. Det er eksempler 
på at kjørekontoret ikke kjenner til helt sentrale steder i Oslo. Gode geografikunnskaper et 
en forutsetning for en kvalitativ god tjeneste og en forutsetning for at en ikke overlesses 
med masse klager fra misfornøyde brukere. Gode geografikunnskaper vil også bety en mer 
økonomisk og effektiv tjeneste både for brukere, tilbyder, transportører og for Oslo 
kommune.  
 

• Grad av samkjøring: Organisasjonene er tilfreds med at tidligere krav om samkjøringsgrad er 
fjernet, og vil vise til bystyrets vedtak om at samkjøring skal være underordnet. Vi vil 
imidlertid påpeke at det fortsatt er problemer knyttet til samkjøringen. Dette henger delvis 
sammen med punktet om geografikunnskaper og kjøresystem. Brukernes behov er løftet 
fram, men praksis viser at systemet ikke er godt nok. En del brukere opplever lange reiser. I 



noen tilfeller går reisen tilbake til der de ble hentet før de kommer videre. Samkjøring må 
ikke medføre mer enn 20 min. forlenget reisetid.  
 

• Bestilling og kontakt med kjørekontoret: Det må legges opp til et fleksibelt og effektivt 
bestillingssystem. Bestilling online må være et krav. Dette vil gi en mer effektiv og tidsriktig 
bestillingsrutine. Det vil også innebære at brukere som er urolige for å ikke bli korrekt 
oppfattet, for eksempel på grunn av nedsatt talefunksjon, får en større grad av trygghet. Vi 
ønsker oss også en bestillings-app.  
 
Bestillingssystemet må gi kunden en kvittering på SMS, uavhengig av om det bestilles pr 
telefon, app eller webløsning.  

Kjørekontoret må kunne registrere "hele baksetet" (HBAK) for folk som skal ha med 
førerhund eller servicehund, alternativt kan dette også ligge i kortet. For folk med 
sammenleggbare rullestoler og førerhunder må det være mulig å bestille stasjonsvogn. I 
utgangspunktet skal alle biler, med unntak av ”allergibiler”, ta med reisende med 
førerhund/servicehund.  

Kjørekontoret må ha systemer som håndtere at noen har ulike arbeidsadresser fra dag til 
dag.  Noen kunder vil ha både studiested og arbeidssted som de skal transporteres til på 
samme dag. 

Kjørekontor og korttjeneste må kunne håndtere at brukere alternerer mellom spesialbil og 
vanlig lav bil. Transport av gående må foregå i vanlig drosje mens de som trenger spesialbil 
sikres dette. Vi vil peke på at det her ligger en effektivisering og en mulighet for innsparing 
for kommunen. Dette var mulig før nytt system i 2011.  

Kjørekontoret må forholde seg til forskrift om tidsforskyvning på pluss/minus 15 minutter. 
Dette må ikke tøyes slik praksis i dag er med 30 minutter i tillegg til de første 15 minuttene. 
Det må legges inn og beregnes «vente/hentetid» som gir rom for service og 
nødvendig/lovbestemt bistand. Dette må ikke medføre forsinkelser i forhold til avtaler og 
kjøreplan.  

Korttjenesten må sikre at betaling av egenandel blir riktig. 

• «Flåtestyring»: Det må stilles krav om god «flåtestyring». En god flåtestyring vil bety 
besparelser og effektivisering, særlig i forhold til spesialbilene.   

• Personsikkerhet: Personopplysninger må sikres. I dag oversendes sensitive opplysninger om 
den reisende, som alle passasjerer kan se på skjerm i bil. Dette er helt uakseptabelt.  

• Sanksjonsmuligheter: Ved kontraktsbrudd og store avvik må sanksjonsmulighetene være 
tydelige og det må framgå at de vil bli brukt aktivt.  
 

• Referanser: Tilbydere må kunne vise til referanser. Det er særlig viktig at det innhentes 
referanser også fra brukerorganisasjoner.   

 

 



Med vennlig hilsen 

FFO Oslo SAFO Oslo 
Margaretha Forrestad Harald Korsgaard 
(sign) (sign) 
 
 
NHF Oslo Norges Blindeforbund Oslo 
Magnhild Sørbotten Aina Kaupang 
(sign) (sign) 
 
HBF Oslo Oslo fylkeslag av NFU 
Gunn E. Myhren Lill Birkelund 
(sign) (sign) 


