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Sammendrag
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om kollektivtrafikken i distriktet
er i tråd med fylkestingets vedtak og føringer. Kontrollutvalget bestilte revisjonen i sak 31/16.

Her følger vår konklusjon på vår undersøkelse om kollektivtrafikken i distriktet.

1.

Hvordan har STFK og AtB jobbet for å bedre kollektivtilbudet i distriktene?

Data og dokumentgjennomgang tyder på at AtB i dag har systematisk oversikt over den
faktiske tilstanden på tilbudet, og over områder ved regionkjøringen der det er behov for
forbedringer. Innenfor det tilgjengelige økonomiske handlingsrommet sørger man for en
hensiktsmessig kollektivtrafikk i distriktet.

En av de store politiske bestillingene som har preget og opptatt samarbeidet mellom AtB og
fylkesrådmannen de senere årene har vært å få kontroll på den store og uventede
kostnadsveksten som kom innenfor kollektivområdet i perioden 2012-2014. I stor grad kom
denne kostnadsveksten etter nye anbud i distriktene. Fylkesrådmannen og AtB har fra 2015
opparbeidet god økonomisk kontroll og leverer nå et kollektivtilbud innenfor budsjett.
Rapporten omtaler ikke dette i noen vesentlig grad, men det er et godt eksempel på
fylkesrådmannens og AtBs evne til å samhandle og gjennomføre tiltak og politiske bestillinger.

Samarbeid og dialog er helt vesentlig mellom bestiller og oppdragstaker, og partene synes å
ha et løsningsorientert og godt samarbeid. AtB synes imidlertid å oppleve noen grad av
deljestyring utover hva de selv ønsker og ser behov for. STFK arbeider med en ny mal for
organisering av samarbeidet mellom STFK og AtB. Dette inkluderer bl.a. et bestillingsskjema
for utredningsoppdrag, vurderinger, analyser og anskaffelser til ATB fra STFK. I tillegg ser man
på hvordan samarbeidsprosessen mellom STFK og ATB skal foregå. God dialog og
hensiktsmessig styring av AtB er viktig for et best mulig kollektivtilbud i distriktet, og det er
positivt at man har en løpende prosess for å få til et best mulig samarbeid.

2.

I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets vedtak og
føringer?

Revisjonen vurderer at det er etablert gode rutiner for vedtaksoppfølging i form av regulære
oppfølgingsmøter mellom STFK og ATB, den avtalte rapporteringen, samt annen
oppdragsdialog mellom STFK og AtB. Vi konkluderer med at dagens kollektivtilbud antas å
være i tråd med Fylkestingets vedtak og føringer.
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Årsrapporten, sammen med dialog og den øvrige avtalte rapporteringen, inneholder mye
informasjon om kollektivtrafikken i distriktet. Revisjonen mener likevel at fylkeskommunen bør
vurdere om det er hensiktsmessig med en mer systematisk – og løpende - oppfølging av
leveranseavtalen mm. Et utgangspunkt kan eksempelvis være en oversikt over hvem som skal
levere, hva som skal leveres, når det skal leveres, hva som er levert, og hva som eventuelt
gjenstår, og deretter eventuelt utvides iht. behovet. Her må beslutningstagerne ta stilling til
hvilken informasjon som eventuelt er nødvendig for å kunne ha en god nok oppfølging av
fylkestingets vedtak og føringer.

Som en del av dette arbeidet, er det viktig at beslutningstagere har tilstrekkelig informasjonen
for å ta de riktige valgene og påvirke utformingen av kollektivtransporttilbudet; dette gjennom
bedre analyser knyttet til ressursbruk, prioriteringer og konsekvenser. Det bør også klargjøres
hvilke rapporterings- og analysebehov fylkeskommunen har, og legges til rette for at dette blir
levert til fylkeskommunen.

3.

Hvilke prosesser har fylkesrådmannen og ATB igangsatt for å få på plass ordninger
for bestillingstransport?

Uten tilførsel av friske midler er det utfordrende å få til et økt tilbud innenfor bestillingstransport
utover det prøveprosjektet som har vært gjennomført og dagens tilbud. Prøveprosjektet har
imidlertid medført en del læringseffekter for de involverte i fylkeskommunen og AtB.

Både AtB og STFK synes å planlegge for flere muligheter for samordning og økt fleksibilitet av
ulike transporttjenester i forbindelse med nye anbudsutlysninger. Det å utvikle en felles
informasjons- og formidlingsløsning for drosje i Trondheim, i tråd med fylkestingets bestilling i
sak 44/16, kan være en hensiktsmessig vei å gå i denne prosessen.

Det er videre sannsynlig at en samordning av kollektivtrafikken under STFKs ansvarsområde,
samt

statlig

og

eventuelt

kommunalt

ansvarsområde,

kan

bidra

til

å redusere

fylkeskommunens utgifter på kollektivområdet.
-

Eksempelvis er skoleskyssen en del av det ordinære rutetilbudet, og det har vært et

arbeid for å se om det er mulig at pasienttransport også kan være en del av det ordinære
rutetilbudet.

Her bør man kartlegge de ulike offentlige transportordningene når det gjelder muligheter og
rammebetingelser, herunder vurdere om det økonomiske potensialet er stort nok til at det er
verdt å bruke tid og ressurser på å gå videre med dette arbeidet.
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4. Hvilke forskjeller er det mellom NTFK og STFK når det gjelder bestillingstransport i
distriktene?
Det er betydelige forskjeller ved bestillingstransporten i NTFK og STFK. I NTFK har man over
lengre tid arbeidet med å utvikle et tilbud med bestillingstransport. Dette erstatter delvis det
ordinære rutetilbudet med lavt kundegrunnlag, samt behovet for kollektivtilbud i kommunene.
I STFK er rutetilbudet basert på regionrutene og skoleskyssen, mens man har innslag av
bestillingstransport for noen områder, i hovedsak på Fosen og Snillfjord og fra hurtigbåt i
øyrekka. Økonomien i dette synes å være klar:
-

Noen av reise- og aktivitetsmønstrene er så stabile at de kan danne grunnlag for faste ruter
i linjetrafikk.

-

Ellers vil det være hensiktsmessig å tilpasse ulike former for bestillingstrafikk som
driftsform dersom dette blir billigere og/eller bedre.

Et nytt tilbud innen bestillingstransport i fylket bør vurderes og baseres på en dypere analyse
av kollektivtilbudet i hele regionen.
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1 Innledning
I dette kapitlet redegjør vi for bestillingen og gir i tillegg en kort bakgrunnsinformasjon om
fylkeskommunens arbeid med kollektivtrafikken i distriktet.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget (KU) i Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedtok i sak 31/16 at det skal
gjennomføres

en forvaltningsrevisjon

om

kollektivtrafikken

i

distriktet.

I

plan

for

forvaltningsrevisjon har prosjektet bl.a. følgende omtale:

Sør-Trøndelag har i stor grad et todelt kollektivtilbud mellom Trondheimsområdet og
resten av fylket. Mens kollektivsatsingen i og rundt Trondheim generelt har vært ansett
som en stor suksess, har det vært betydelig mer støy rundt kollektivtrafikken i
distriktene. Det har blant annet vært flere indikasjoner på at anbudsprosessene har
vært lite vellykket. Det er også stilt spørsmål ved hvorvidt politiske vedtak om å utnytte
muligheter til bestillingstransport er fulgt opp i tilstrekkelig grad. En forvaltningsrevisjon
kan for eksempel innrettes mot å vurdere oppfølging av politiske vedtak, vurdere den
faktiske tilstanden og tilfredsheten med tilbudet, og hvilke tiltak som eventuelt er satt i
gang for å bedre situasjonen.

Det fremgår av vedtaket ovenfor at KU også ønsker at revisjonen ser på ytterligere én
problemstilling i forhold til de som var foreslått i prosjektplanen. Dette går ut på å se på de ulike
løsningene innenfor bestillingstransport i NTFK og STFK, få frem ulikheter, og belyse hva
NTFK eventuelt lykkes bedre med enn STFK angående bestillingstransport i distriktene.

Revisjonen skal generelt vurdere om kollektivtrafikk i distriktene er iht. til politiske føringer og
vedtak, gitt de gjeldende rammebetingelsene. Når det gjelder bestillingstransporten er det
viktig at revisjonen også ser på arbeidet med å samordne konseptet bestillingstransport med
andre offentlige betalte transporter.

1.2 Kollektivtrafikk i distriktene
Grunnlaget for et godt kollektivtilbud er ulikt i og utenfor byene. Tilbudet i form av frekvens og
kapasitet vil være forskjellig, men det er viktig for alle kunder med felles rammer for bl.a.
reiseinformasjon,
kollektivtransporten

billettkjøp,
kan

linjenett

benyttes

og

rutedrift.

For

sammenhengende

kundene er
uten

det

forsinkelser

viktig

at

underveis.

Hovedprinsippet for regiontrafikken bør være fast frekvens og samordning av stamlinjer og
lokale linjer, slik som tog og buss i timetrafikk når det er mulig. Et slikt tilbud er vanligvis enklere
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å oppnå i større byområder enn på mindre steder. I STFK er skoletransporten en viktig del av
kollektivtilbudet i distriktet. Utover dette vil bestillingstransport være et mulig tilbud i deler av
områder med begrenset markedsgrunnlag.

Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune(STFK) som har det overordnede ansvaret for
kollektivtransporten i Sør-Trøndelag, og fastsetter mål, strategier og de overordnede
premissene for drift av kollektivtrafikken i fylket. STFK driver ikke egen transportvirksomhet,
men kjøper de transporttjenestene de har behov for i markedet. STFK ivaretar dette gjennom
eget administrasjonsselskap – AtB - som planlegger, anskaffer og følger opp ruteproduksjonen
mot publikum, kommuner og operatører. Rutene opereres av ulike transportselskaper, og fra
og med 2015 drives alle buss-, båt- og ferjeruter på anbudskontrakter. AtB har følgende
oppgaver i hele fylket1:
-

Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferge

-

Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss

-

Markedsføre og informere om tilbudet

-

Drift- og vedlikehold av holdeplassinformasjon

-

Ansvar for alle billett-tjenester og salg av billetter

-

Ansvar for sanntidssystemet

-

Kundeservice og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter og telefon 177

-

Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige innkjøp innen buss, båt og ferge

-

Følge opp kvaliteten i leveransene fra operatørene etter kontrakt

-

Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag

Strategiplan med årlige budsjett legger økonomiske føringer gjennom økonomiplan og
årsbudsjett, samt verbale mål for kollektivtrafikken i STFK. Disse operasjonaliseres i en
rammeavtale samt årlig leveranseavtale.

1

Fra AtB.no
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2 Undersøkelsesopplegget
I dette kapitlet redegjør vi for hvilke problemstillinger som er utgangspunktet for
undersøkelsen, og hvilke kriterier revisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Metode
og avgrensinger i prosjektet synliggjøres også her.

2.1 Avgrensninger
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å vurdere om arbeidet med kollektivtrafikken i
distriktet er utført i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger, herunder vurdere hvordan
dette arbeidet er utført. Fylkesrådmannen har etter kommuneloven ansvar for å effektuere
fylkestingets vedtak. Revisjonens fokus vil være på om fylkesadministrasjonen har sørget for
at fylkestingets vedtak og føringer har blitt iverksatt.
-

Vi vil eksempelvis vise vedtak/føringer og prosesser som gjelder anskaffelser ved fergeog hurtigbåtanbudet, men ikke vurdere disse knyttet til anskaffelsesregelverket.

-

Revisjonen vil se på fylkestingets vedtak og føringer fra og med 2014.

I 2014 ble det utarbeidet to rapporter som i stor grad omhandlet kollektivtrafikken i distriktene
i STFK:
-

Evaluering av regionanbudene for buss i Sør-Trøndelag (PwC, 2014)

-

Forvaltningsrevisjon: STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 (Revisjon MidtNorge IKS, 2014)

Det er grundig dokumentert at det ble gjort noen valg i anbudsrundene ved regiontrafikken,
som ikke ville ha blitt gjort igjen, og som har medført økte utgifter til kollektivtrafikken samt
redusert handlingsrommet for rutetilbudet helt til inneværende kontraktsperiode er over. Det
nåværende regionanbudet blir ikke kommentert i denne rapporten.

2.2 Problemstillinger
Med bakgrunn i bestillingen og de avgrensningene som er gjort over, definerer vi følgende
problemstillinger:
1. Hvordan har STFK og AtB jobbet for å bedre kollektivtilbudet i distriktene?
2. I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets vedtak og
føringer?
3. Hvilke prosesser har fylkesrådmannen og ATB igangsatt for å få på plass ordninger for
bestillingstransport?
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4. Hvilke forskjeller er det mellom NTFK og STFK når det gjelder bestillingstransport i
distriktene?

2.3 Metode
For å besvare problemstillingene i undersøkelsen har revisjonen benyttet intervju samt
dokumentanalyser, herunder gjennomgang av økonomiske data og annen statistikk. En viktig
del av datagrunnlaget er informasjon fra intervju med personer i sentrale roller i tilknytning til
arbeidet med kollektivtrafikken i distriktet. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden og
få fram nyanser som karakteriserer prosessene, og som ikke fanges av statistikk eller annen
dokumentasjon. Dokumentgjennomgangen har underbygget intervjudata i undersøkelsen.
Revisjonen har innhentet styringsdokumenter, tilgjengelig statistikk, budsjett og regnskap.

Generelt har vi i denne undersøkelsen hatt en gjennomgang av politiske vedtak, planer og
avtaler for å finne de rammene STFK har satt for kollektivtrafikken i distriktene. Videre har det
vært en gjennomgang av tilgjengelige data som kan fortelle noe om nivået og kvaliteten på
tilbudet, for å finne ut om dette lever opp til de politiske vedtakene. Vi har deretter hatt intervju
med representanter fra fylkestinget, fylkesadministrasjonen og AtB. Dette har gitt innsikt i
partenes erfaring/vurdering av de prosessene som ligger bak arbeidet.

Målet er å gi en objektiv beskrivelse av hvordan arbeidet er utført, og til sammen har dette gitt
grunnlag for å svare på problemstillingene.

Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer:
-

Leder av komite for infrastruktur

-

Samferdselsdirektør i STFK

-

Samferdselssjef i STFK

-

Rådgiver i STFK

-

Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur

-

Leder økonomiseksjon ATB

-

Ansvarlig regionruter ATB

-

Rådgiver ATB

-

NTFK: Virksomhetsleder for kollektivtrafikk

Det er skrevet referat fra alle intervju og disse er verifisert av de som er intervjuet. Disse
personene har gitt relevant informasjon for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.
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2.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, forventninger eller referanser som innsamlet data vurderes opp mot.
Kriteriene hentes for eksempel fra lov, forarbeider, veiledere eller politiske vedtak. Alle kriterier
skal komme fra autoritative kilder. Data i andre problemstillingen vurderes opp mot
kommunelovens § 23, samt fylkeskommunale vedtak. Den første, tredje og fjerde
problemstillingen blir rent beskrivende, og vil ikke ha vurderinger mot kriterier. Vi vil likevel
legge til grunn kravene i RSK 001 standard for forvaltningsrevisjon, unntatt kravene til kriterier.

Kollektivtrafikk i distriktene

13

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

3 Hvordan har STFK og AtB jobbet for å bedre
kollektivtilbudet i distriktet?
Vi vil i dette kapitelet gi en beskrivelse av hvordan STFK og ATB jobber for å bedre
kollektivtilbudet i distriktet.

3.1 Data
Vi vil i det følgende se nærmere på hvorvidt fylkeskommunen faktisk aktivt følger opp AtB
gjennom reguleringer, økonomiske instrumenter, resultatstyring, formelle og uformelle
relasjoner, samt hvordan den samlede virkemiddelbruken er.

Oppfølging gjennom

reguleringer betyr i praksis oppfølging av rammeavtalen, som fastsetter partenes roller,
forpliktelser og ansvarsforhold.

3.1.1 Strategiarbeid
Utfordringsdokumentet er det første dokument i budsjett- og strategiplanarbeidet. Det er et
viktig grunnlag for arbeidet med Budsjett- og strategiplan. Fylkesrådmannen ønsker gjennom
utfordringsdokumentet å omtale forhold som er nye eller strategier som det er behov for å
forsterke i kommende økonomiplanperiode. Målsettingen er å gi fylkestinget i Sør-Trøndelag
et best mulig grunnlag for politiske drøftinger og vedtak2.
-

I leveranseavtalen står det at AtB skal gi innspill til utfordringsdokumentet innen april. AtB
opplever likevel at det er svært krevende å bli tilstrekkelig involvert i strategiske prosesser
på et tidlig nok tidspunkt.

Det arbeides med utvikling av en fremtidig strategi innenfor samferdselsområdet i Trøndelag.
Det pågår et arbeid når det gjelder strategi og organisering av samferdselsområdet i det nye
Trøndelagsfylket.
-

Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune, sak 2/17

-

Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke, sak 24/17.

AtB har i den forbindelse kommet med sine innspill med sitt «Forslag til strategi for
kollektivtrafikken i Trøndelag».

2

STFK.no
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3.1.2 Møtearenaer og rapportering
Ifølge rammeavtalen skal det legges opp til fortløpende samhandling mellom aktørene, og
begge parter har ansvar for gjensidig informasjon og samarbeid. De formaliserte rapporteringsog møtepunktene er bl.a.3:
-

Årsrapportering senest ved utgangen av februar

-

Ulike periodiske rapporter, i tillegg til halvårsrapport

-

Rapportering fra AtB av KOSTRA-data

-

Månedlig rapportering på trafikkdata m.m.

-

Oppfølgingsmøter/kontaktmøter adm./pol

-

Årlige brukerundersøkelser

Intervjuene tyder på at AtB rapporterer i tråd med disse bestemmelsene. Aktørene betegner
samarbeidsklimaet som godt. Aktørene legger vekt på å involvere hverandre i pågående
prosesser, selv om det finnes eksempler på prosesser hvor det er uenighet om grad av
involvering og ansvarsfordeling. Representanter for begge aktører uttrykker at AtB har en
løsningsorientert innstilling til de signalene STFK gir.

3.1.3 Styringsdialog STFK - AtB
Fylkesdirektør kommenterer at regionanbudet for buss i 2012 kom uheldig ut for
kollektivtrafikken i distriktet med skolekjøring. En del av dette bildet er at det er uklart hvilke
styringssignaler som ble gitt fra STFKs. Eventuelle styringssignaler/føringer til AtB ble ikke
dokumentert – verken hos AtB eller STFK.

Strategiplan gir overordnede føringer for hva fylkestinget ønsker av kollektivtrafikk i distriktet.
Utover dette har det tidligere ikke vært utformet et bestillingsregime for oppfølging av for
eksempel ulike anbud. Dette har STFK lært av, og det er nå etablert et skriftlig bestillingsregime
mot AtB. Viktige læringspunkter for videre arbeid med bestillinger og nytt regionanbud til
kollektivtrafikken er:
•

Sikre god dialog mellom AtB og STFK i hele anbudsprosessen,

•

Avklare mandat til AtB, nå er prosessen at det utformes et mandat i dialog med AtB,
samt aktuelle leverandører der dette måtte være hensiktsmessig

3

•

Be om anbudsstrategi fra AtB, sikre at den er i samsvar med føringer,

•

Involvering av leverandører for å få kunnskap om tekniske løsninger.

Leveranseavtalen 2016
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Mandatsprosess for neste regionanbud for 2021 settes i gang i løpet av 2017.
Arbeidsmetodikken for utarbeidelsen av fergeanbudet legges som mal for hvordan
regionanbud for kollektivtrafikken skal utføres.

3.1.3.1 Fergeanbudet
Fra STFK opplyses det om følgende prosess når det gjelder arbeidet med fergeanbudet:
1. Forut for utarbeidelsen av selve mandatet gjennomførte STFK en prosess med å utarbeide
en Samferdselstrategi for Fosen. Denne ble utarbeidet i tett samarbeid med kommuner,
brukergrupperinger og næringsforeninger og deretter lagt fram for politisk behandling i
Fylkestinget. Dette bidro til god en avklaring av behov og forventninger mot brukerne.
2. Etter STFKs initiativ ble det deretter gjennomført dialogmøter med leverandører rundt
teknologivalg og mulighetsrom – temaet var hvordan STFK/AtB bør legge til rette for best
mulig pris sett opp mot ønskede resultater.
3. Forslag til mandat ble utarbeidet og sendt ut på høring til kommuner, SVV, Helse Midt og
andre.
4. Etter høring ble bearbeidet mandat lagt fram for Fylkesting (del. til Fylkesutvalget) og
besluttet.
5. Bestilling til AtB i form av oversendelse av vedtatt mandat. Bestillingen er videre fulgt opp
med dialog. Det vurderes som viktig med en gjensidig involvering mellom STFK og AtB i
oppfølgingen.

Dette

for

å

sikre

en

god

implementering

av

felles

løsninger/intensjoner/målsetninger i selve anbudskonkurransen, kontraktene og deretter i
endelig produksjon.

Direktør i AtB forteller at det ved arbeid med sjø-ruter er både sterke politiske føringer, og
sterke pendlerforeninger som kommer med mange innspill. I prosessen med fergeanbudene
opplevde ATB flere forhold som var uklare i samspillet med STFK:
-

Vedtak om fergeanbud høsten 2014: AtB mener at mandatet var uklart.

-

Ved fergeanbudene for 2017-2019 opplevde AtB at de ikke fikk noe mandat overhodet,
kun en mengde eposter fra fylkesrådmannen. Deres opplevelse var nærmest at hver epost innebar en ny tolkning. Fylkesrådmannen styrte hele prosessen, og AtB ble lite
involvert.

-

Videre at STFK ga en orientering til FU om fergeanbudene uten å avklare innholdet i
orienteringen med ATB. Dette medførte at denne ble til dels unyansert og til dels feil ut
fra ATB sitt syn. ATB måtte deretter inn å gi en ny orientering til FU.

I AtB opplever man at fylkesadministrasjonen involverer seg i til dels detaljerte spørsmål – som
etter AtBs syn skal ligge til AtBs ansvarsområde. Generelt oppfatter vi at aktørene i noen grad
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er uenig i hvordan AtBs rolle som kompetanseorgan skal utnyttes. Som rammeavtalen sier, er
det STFK som skal legge mål og strategier for kollektivtrafikken, og definere premissene for
driften. Spørsmålet er hvordan og i hvilken grad AtB skal involveres i forarbeidet til de
beslutningene som STFK må ta i den sammenheng.

Leder for komite for infrastruktur sier det ble gjort en del feil i forbindelse med regionanbudet i
2012, bl.a. er det usikkert hvilke føringer som faktisk ble gitt til AtB i forbindelse med anbudet.
Man jobber nå på en ny måte når det gjelder å få en god prosess og involvering i en tidlig fase
i dette arbeidet. Når det gjelder mandatet for det nye fergeanbudet som utlyses i 2019, har
STFK hatt en god dialog med AtB og ulike operatører for å stille krav til utforming og materiell
samt miljømessige krav. Det er gode erfaringer med gjennomføring av denne prosessen, noe
som kan gjentas når kollektivtrafikken skal ut på anbud i 2021.

Fra STFKs høringssvar av 28.04.17
Prosessene rundt anskaffelse av fergetjenester er flere steder i rapporten kommentert og
eksemplifisert fra AtB’s side som prosesser som har vært uheldig håndtert fra
fylkesadministrasjonens side. Fylkesrådmannen mener rapportens beskrivelse ikke gir et riktig
bilde av hvordan disse prosessene har forløpt og hvorfor prosessene har forløpt som de har
gjort. Fylkesrådmannen finner det derfor riktig å her kommentere forholdene rundt dette litt
nærmere. De to første strekpunktene på side 14 omhandler fergeanbud 2017-2019. I første
punkt sier AtB at de ikke fikk noe mandat og i andre punkt at mandatet var uklart. Det korrekte
er at oppdraget fra fylkesrådmannen var å skaffe et fergetilbud med «minst dagens kapasitet»
(2014). Mandatet var kort men fylkesrådmannen er ikke enig i at mandatet var uklart.
Kontraktens varighet var samtidig gjenstand for avklaring mellom partene (ref side 25 i
rapporten «Et eksempel på politiske vedtak som har vært vanskelig å følge opp, er
fylkestingets vedtak om at AtB skulle tilpasse tidsrytmikken til kommende ferjeanbud ..»)
AtB utarbeidet et konkurransegrunnlag på egen hånd i henhold til føringene. Dette ble sendt
til STFK for gjennomlesing. Før konkurransegrunnlaget ble lagt ut ble det gjort endringer av
AtB, uten at STFK ble varslet. Dette avstedkom i februar og mars 2015 spørsmål og
avklaringsrunder mellom Fylkesutvalget, fylkesrådmannen og AtB i forhold til de de
kapasitetskrav som AtB hadde spesifisert i konkurransegrunnlaget.
Fylkesrådmannen mener AtB’s fremstilling er mangelfull og uriktig i forhold til partenes, rolle
delaktighet og involvering i denne prosessen. Fylkesrådmannens involvering i denne
prosessen ble utløst av behovet for riktig og rett-tidig informasjon for å sikre at oppdragene ble
løst innenfor politisk bestilling og øvrig rammeverk. Involveringen ble nødvendigvis sterkere

Kollektivtrafikk i distriktene

17

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

når

signaler

og

informasjon

underveis

indikerer

endringer

som

kunne

være

i

uoverensstemmelse med bestillingen.

Det som omtales rundt anbudsprosesser ferge (rapportens side 14 og 25), viser at det er et
behov for åpen og løpende dialog i prosesser der vedtak, oppdrag og mandat krever
avklaringer. Dette selvfølgelig i tillegg til gode, tydelige og formaliserte bestillinger.
Fylkesrådmannen vurderer at utfordringen ikke ligger i hvorvidt partene forespør eller
involverer seg i detaljer, men heller hvorvidt partene lykkes i å strukturere dialogen og å
gjennomføre avklaringsprosessene. En klar og riktig ansvarsdeling er en målsetning for begge
organisasjoner, men i en utviklingsfase kan ikke mangel på en optimal ansvarsdeling erstattes
med mindre dialog eller at prosesser lukkes innenfor den enkelte organisasjon.

3.1.3.2 Ny mal for organisering av samarbeid STFK – AtB, herunder bestilling av
oppdrag
Det arbeides nå med en ny mal for organisering av samarbeidet mellom STFK og AtB. Dette
inkluderer bl.a. et bestillingsskjema for utredningsoppdrag, vurderinger, analyser og
anskaffelser til AtB fra STFK. I tillegg ser man på hvordan samarbeidsprosessen mellom
STFK og AtB skal foregå. Målet med å utarbeide en ny mal for oppdrag/bestillinger til AtB er
at STFK skaffer seg god styring av enkeltprosjektene som krever oppfølging, og utvikler god
systematikk og kontroll med oppfølging av hele kollektivområdet som STFK har ansvar for.
Arbeidet er enda ikke avsluttet, men figuren nedenfor viser strukturen i samarbeidet.
Figur 1 Prosess for oppdrag til ATB
Pil 3 - Jfr oppdragsart
A

Problem-

Saks-

stilling

fremlegg

Pil 1

Politisk
vedtak

Bestilling

Leveranse

Rapportering

Pil 2

Kilde: STFK
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Oppdrag fra STFK til AtB oppstår på flere måter og har ulik karakter og omfang. For ikke å
miste hovedtrekkene er det viktig å ha fokus på hovedgrupper, ikke enhver variant.
A) Oppgaver medtatt i leveranseavtalen
o

Som er løpende, årlig og kjente – IKKE EGEN BESTILLING

o

Enkelte større oppdrag – som budsjett-/tilskuddsinnspill er det behov for
oppdragsbrev med rammer, forutsetninger og tidsfrister.

o

Mindre forespørsler/spørsmål/informasjon dekket av leveranseavtalen trenger ikke
egen bestilling

o

Som trenger konkretisering (nye og større oppgaver) – BESTILLING PIL 1 eller 2
avhengig av behov for politisk vedtak (eksempel anbud, anskaffelse av
billettsystem og lignende). Se også PIL 3 der en bestilling kan medføre et arbeid
frem mot nytt saksfremlegg, politisk behandling og en revidert bestilling.

B) Oppgaver utenom /tillegg til leveranseavtalen (oftest som følge av politiske vedtak) –
BESTILLING PIL 2.

C) Utredningsoppdrag/vurderinger/analyser/anskaffelser til STFK (ofte som grunnlag til
politiske saker) – BESTILLING PIL 1

Bestillingsskjema:
Bestillingsskjema skal tydeliggjøre oppdraget med henvisning til opprinnelse og hvor i
prosessen for samarbeid den er knyttet til. Andre viktig momenter ved bestillingen:
•

Henvisning til leveranseavtalen, politisk vedtak og eventuelle andre førende
dokumenter.

•

Beskrive finansiering og ressursbruk.

•

Beskrive mandat: formål, premisser og rammer, samt beskrive frister, milepæler,
rapporteringspunkter og eventuelle avklaringer som må gjøres underveis

•

Beskrive samarbeid i bestillingen og ansvarlige medarbeidere

Bestilling er endelig når begge parter er omforent og har signert bestillingsskjemaet.

Samarbeidsprosessen slik den er skissert:
Alle leveranser fra AtB til STFK vil i hovedsak følge denne prosessbeskrivelsen. I det ligger at
også løpende oppgaver er forankret i leveranseavtalen som er et produkt av fylkeskommunens
årlige budsjettvedtak i Strategiplanen. Oppdrag skal ikke gis i kontaktmøtet, men formuleres
gjennom bestillingsskjema/oppdragsavklaringsmøter. I kontaktmøtet gjennomgås overordnet
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status for pågående leveranser. En bevisstgjøring om prosessen og hvor i prosessen man er,
vil bidra til å klargjøre roller og forventinger.
Trinn 1 – problemstilling:
I forkant av et saksfremlegg til politisk behandling vil det ofte være behov for å drøfte
problembeskrivelsen mellom AtB og STFK, klargjøre formål, innhold og faglige vurderinger slik
at det skapes grunnlag for gode politiske vedtak med tilstrekkelig klare premisser og innhold.
I den grad dette krever utredninger eller et større arbeid fra AtB må det avlede en bestilling (I
- C).
Trinn 2 – saksfremlegg:
Administrasjonen i STFK utarbeider saksfremlegg til politisk behandling og skal sjekke ut
ordlyd og innhold med AtB i den grad det bygger på informasjon gitt herifra.
Trinn 3 – politisk vedtak:
Politiske vedtak som har konsekvenser for AtBs leveranser til STFK, enten som følge av at
endrede forventinger til innhold i leveransene, nye premisser eller ny bestilling, drøftes i
kontaktmøtet eller eget arbeidsmøte, og leder deretter til en bestilling i den grad partene er
enige om at dette er en ny oppgave.
Trinn 4 – bestilling:
I forbindelse med bestillinger etter trinn 1 eller trinn 3, formaliseres oppdraget gjennom et
bestillingsskjema. STFK lager utkast til bestillingskjema på bakgrunn av politisk
vedtak/leveranseavtale. STFK og AtB avklarer i samarbeid innholdet i bestillingsskjema, og
dette anses som endelig når begge parter har akseptert og signert.
Trinn 5 – leveranse:
Bestillingen må være tydelig på hva som skal være leveransen og fristen for denne.
Delleveranser og oppdrag for øvrig må være beskrevet i bestillingsskjema. Status og
rapportering underveis må også fremgå. Alle pågående leveranser rapporteres med
overordnet status i kontaktmøte eller i planlagte arbeidsmøter. Vesentlige endringer i bestilling,
må avtales skriftlig.
Trinn 6 – rapportering:
Bestillingen må være tydelig på hvordan oppdraget skal rapporteres tilbake til STFK, hvilke
frister som gjelder, og hvordan tilbakerapportering til politisk organ skal skje og på hvilken måte
(FU, komite, FT – sak, orientering ol).
Kollektivtrafikk i distriktene
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3.1.4 Hvordan arbeider AtB med kollektivtrafikken?
Driftsdirektør i AtB forteller at de er bundet opp av langtidskontrakter for rutetilbudet som løper
ut i 2021, dette hindrer overgang til for eksempel andre løsninger som for eksempel
bestillingstransport. Det er i svært liten grad mulig å endre på dagens struktur uten at disse
finansieres med nye midler. AtB har full oversikt over dekningsbidrag i by og region, også på
skoleskyss. Det er hele tiden en avveining av hvor man får mest mulig nytte pr krone brukt til
kollektivtrafikk. Rutene er videre satt opp mot hverandre og nytten vurdert.

Han forteller videre at AtB har etablert et kollektivtilbud i distriktene som man kan definere som
et minimumstilbud. Det er tilbud mellom kommuner og til Trondheim, men lokalbusstilbudet i
kommunene er i all hovedsak er kollektivtrafikken i distriktet ekvivalent med skolekjøringen i
distriktet. Når skolene stenges, stoppes også kollektivtilbudet. Enkelte kommuner har imidlertid
noen få bussavganger utenom skolekjøringen.

AtB har informert STFK og kommunene om minimumstilbudet når det gjelder rutetilbudet i
distriktet i et notat som beskriver region- og fergetrafikken i 2015. Man vurderte herunder alle
ruter for å se om man kunne redusere rutetilbudet i km ytterligere. Rutene er satt opp mot
hverandre og nytten vurdert. Erfaringene fra dette arbeidet viser at det er noe mer å hente på
å bruke skolebussen mer effektivt, enn at det kjøres tom buss i retur fra skolekjøringen.

AtB er opptatt av å få kommunene til å «sette tidspunkt» slik at man kan samordne
skolekjøringen på en bedre måte, noe man ikke har fått gjennomført. Det kjøres mye parallelt
til samme starttidspunkt på skolen. Hadde det vært ulike oppstartstider ville man kunne
redusert skyssen da samme buss kunne vært benyttet til flere turer morgen- og ettermiddag.
Dette vil naturlig nok gjøre dagen mer krevende for skolene.

Direktør i AtB forteller at AtB jevnlig gjennomfører møter med kommunen for å være oppdatert
på behov og ønsker når det gjelder kollektivtrafikk i distriktene. Innenfor en fireårsperiode er
målet at AtB skal ha truffet alle rådmenn og ordfører i fylket. Den gjennomgående
tilbakemeldingen fra ordførere er at de savner et lokaltilbud, utover skoleskyssen. Driftsdirektør
forteller at AtB også får løpende informasjon om hvordan rutetilbudet fungerer i forbindelse
med ulike rapporteringer, via kundesenteret, og ikke minst er kommunene flinkt til å ta kontakt
(ordfører) hvis noe ikke fungerer. AtB utfører også tilfredsmåling for rutetilbudet to ganger i
året for distriktet.
-

Resultatet viser at tilbudet er for svakt og får lave skår. Det er imidlertid store
variasjoner både på resultat og geografiske forskjeller.
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Leveranseavtalen:
Leveranseavtalen skal utvikles i sammenheng med budsjettvedtaket for det gjeldende året.
Leveranseavtalens formål er å avtale konkrete bestillinger for leveranser fra AtB til STFK det
gjeldende året, og fastlegge det tilsvarende årlige rammetilskuddet for de enkelte
rutekategorier/aktiviteter som skal nyttes til de avtalte bestillingene. De økonomiske rammer i
leveranseavtalen forutsettes behandlet i tilknytning til fylkeskommunens budsjettbehandling
året før. I følge rammeavtalen skal den årlige leveranseavtalen inngås innen utgangen av
foregående år.
-

Leveranseavtalen for 2016 ble undertegnet 22. juni 2016, Leveranseavtalen for 2017
er enda ikke undertegnet,

I sitt høringssvar kommenteres det fra AtB at leveranseavtalen bør signeres ved årsskiftet, og
senest ved utgangen av 1. kvartal dersom AtB skal kunne gjøre endringer i rutetilbudet fra
august samme år. Det kommenteres videre at når det gjelder nøkkeltallsrapportering, er AtB
avhengig av tidlige bestillinger for å kunne etablere rapportmaler som kan repeteres
månedlig/kvartalsvis eller halvårlig. Rapportering utover dette tar ofte mye ressurser da
grunnlag for rapportering ofte må hentes fra ulike systemer som settes sammen og analyseres.

Fylkesrådmannen kommentere i sin høringsuttalelse at løpende rapporterings og
analysebehov som hovedregelen skal være avtalefestet, men at det samtidig må være rom for
å bestille ytterligere analyser og rapporter når situasjon og saksbehandling krever det.

3.2 Oppsummering
Data viser at AtB i dag har systematisk oversikt over den faktiske tilstanden på tilbudet, og
over områder ved regionkjøringen der det er behov for forbedringer.

Opprettelsen av AtB innebærer at politikerne ikke er representert i den enheten som har det
reelle ansvaret for ruteutviklingen. Dagens arbeidsdeling i Sør-Trøndelag er at STFK skal ha
hovedansvaret for overordnet strategisk arbeid, AtB for det operative arbeidet, mens det
synes å være enkelte gråsoner når det gjelder overgangen fra strategiske føringer og til mer
operativt arbeid. Forholdet mellom STFK og AtB betegnes som myk kontraktstyring4, der man
legger vekt på utfyllende fagkompetanse, fleksibel rolleforståelse og felles møtearenaer. Man
har lagt vekt på:
a) Utvikling av kontrakts- og kontrollkompetanse i fylkeskommunen

4

Jf. fylkestingsvedtak 90/2009 (forslag til rammeavtale m.m.)

Kollektivtrafikk i distriktene

22

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

b) STFK og AtB har gjennom avtalene lagt opp til et rapporteringsregime/dialog som
legger til rette for at STFK skal kunne følge med på utviklingen i kollektivtrafikken og
gjennom det styre tilbudet.
c) Dobbel kompetanse på enkelte områder, som til en viss grad er nødvendig for å gjøre
gode bestillinger
d) Definerte roller og rolleforståelse

Ang. pkt. b:
STFK må ha data fra AtB, men rapportering utover det som er avtalt synes å være
ressurskrevende for AtB. Her vil det være hensiktsmessig at leveranseavtalen inngås på et
«tidlig nok» tidspunkt, samt at man vurderer å få på plass et egnet verktøy
(datavarehus/rapportgenerator) som kan lage nødvendige rapporter og oversikter mer
enkelt/automatisk.

Ang. pkt. d:
AtB opplever at STFK på enkelte områder forsøker å detaljstyre utover det som skulle være
nødvendig for å ha en overordnet styring på kollektivfeltet, eksempelvis slik man følger opp
fergeanbudet. Fylkeskommunen på den annen side har behov for styringsinformasjon fra
AtB, og mener at de kun legger strategiske føringer på de ulike utviklingsprosjektene.

Det er ikke manglende tillitt som gjør det vanskelig for fylkesadministrasjonen å holde
oppfølgingen av AtB på et overordnet strategisk plan på enkelte områder, men behovet for
styring og kontroll. Dette begrenser imidlertid ikke AtBs muligheter for å tenke langsiktig og
strategisk, og etablere gode løsninger for kollektivtransporten. At det er for eksempel et høyt
fokus på mandatet for det nye regionanbudet er ikke overraskende, når man vet at dette legger
føringer på kollektivtilbudet i distriktet i mange år fremover, og at forrige prosess ikke var helt
vellykket. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er den beste løsningen på slike utfordringer.
Ny mal for arbeidsmetodikk skal tydeliggjøre og formalisere STFKs styring av AtB, og vil være
viktig i denne grenseoppgangen.

Fylkeskommunene må ha oversikt for å kunne gjøre gode bestillinger uavhengig hvem som
sitter på den kompetansen. Det er liten tvil om at aktørene har litt forskjellig syn på sine
roller. AtB har ambisiøse mål om å få befestet sin posisjon som kompetansesenter, og
utnytte kompetansen i de strategiske prosessene i fylket. Samtidig foregår det nå viktige
strategiprosesser hos begge aktørene. En sentral del av disse prosessene bør være å
utpensle tydelige mål for hvordan rollefordelingen mellom AtB og den nye
fylkesadministrasjonen skal utvikle seg.
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4 I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med
fylkestingets vedtak og forutsetninger?
I dette kapittelet svarer vi på følgende problemstilling: I hvilken grad er kollektivtilbudet i
distriktene i tråd med fylkestingets vedtak og føringer?

4.1 Revisjonskriterier
Et grunnleggende revisjonskriterium for denne rapporten er kommunelovens § 23 nr. 2, som
sier at det er fylkesrådmannen som er ansvarlig for saksutredning og iverksettelse av
fylkestingets vedtak.
Fylkeskommunens strategiplan med økonomiplan for 2016 – 2019, samt budsjett for 2016 gir
økonomiske rammer for hele STFK som kollektivtrafikken er en del av. I tillegg har STFK flere
dokumenter som utledes av strategiplan, som gir overordnede føringer for kollektivtrafikken:
-

Handlingsprogram for Samferdsel 2016 – 2019

-

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014 - 2023

-

Fylkeskommunens overordnede strategi for kollektivtrafikken

-

Handlingsprogram for Klima og energi i Sør-Trøndelag

-

Samferdselsstrategi for Fosen 2016 – 2030.

I enkelte tilfeller vil iverksetting av vedtak være avhengig av administrasjonens tolkning av
fylkestingets bestilling. Det kan være flere grunner til at folkevalgtes bestilling kan være uklar,
og administrasjonssjefens oppgave er da «å fortolke og omsette vedtaket til en faglig mulig
oppgave» (KS 2011, 77). Her skal administrasjonen sørge for at vedtaket blir iverksatt i tråd
med intensjonen i vedtaket og de politiske føringer som er gitt. Om vedtaket er vanskelig å
tolke, må administrasjonen avklare med det folkevalgte organet hva som er den rette
forståelsen av vedtaket.

Fylkeskommunen har valgt å organisere kollektivtrafikken gjennom det heleide aksjeselskapet
AtB. STFK har gitt AtB overordnede og operative mål som er nedfelt i ulike måldokumenter og
som er nærmere spesifisert i rammeavtalen. Omfang av detaljering er videre operasjonalisert
og formulert gjennom den årlige leveranseavtalen og /eller avtalte skriftlige bestillinger med
oppdrag fra STFK.
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Rammeavtale
Formålet med avtalene er å sikre at AtB utfører oppgavene i tråd med fylkeskommunens mål
og føringer og å definere partenes roller og forpliktelser, samt regulere samarbeidet partene
imellom. AtB skal levere de tjenester fylkeskommunen etterspør, i tråd med de retningslinjer
og målsetninger som er fastsatt. Den bestemmer blant annet at AtB skal forholde seg til STFKs
strategiplaner, og den beskriver i tillegg oppfølging og rapportering, herunder plikt for AtB til
periodisk rapportering, deltagelse på oppfølgingsmøter og plikt til gjennomføring av
brukerundersøkelser.

Rammeavtalen har følgende overordnede mål for kollektivtrafikken:

For distriktet er det viktig med gode ruteforbindelser til/fra kommunesenteret og
fylkessenteret Trondheim, samt et godt skoleskysstilbud.

Leveranseavtalen
Leveranseavtalens formål er å avtale konkrete bestillinger for leveranser fra AtB til STFK det
gjeldende året, og fastlegge det tilsvarende årlige rammetilskuddet for de enkelte
rutekategorier/aktiviteter som skal nyttes til de avtalte bestillingene.

AtB skal ut fra innbyggernes rettigheter og behov utvikle og drifte et brukerrettet og
kostnadseffektivt kollektiv- /skoleskysstilbud innenfor de rammer og retningslinjer som
fylkeskommunen fastsetter gjennom dokumenter nevnt i kap. 5 i denne leveranseavtalen og
forhold spesifisert i rammeavtalen.

Av innhold i leveranseplanen nevnes følgende:
-

Kap. 6.1 a) sier at AtB skal levere et rutetilbud med gjennomgående god kvalitet innenfor
fastsatte mål og rammer.

-

Kap. 6.3 Spesifikke leveranser, pkt 12 omhandler bestillingstransport.

-

Til grunnlag for søknad om å få overflyttet ubrukte KID-midler5 fra tidligere år skal AtB
levere rapport for prosjektets status frem til og med 2015.

-

Kap. 10.3 Rapportering om produksjonsdata. AtB skal rapportere produksjonsdata slik at
utvikling av viktige forhold innenfor kollektivtrafikken kan identifiseres og følger opp.

5

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID-milder) kan gis til prosjekter som bidrar til å

at kollektivtrafikken i distriktene kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og
virkemidler. Prosjektene må gjennomføres med 50 % egenandel.
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Avtalte skriftlige oppdrag fra STFK til AtB
Ved en bestilling av leveranser fra STFK til AtB utover det som er avtalt i leveranseavtalen,
skal fylkesrådmannen sende et oppdragsbrev til AtB som beskriver hvordan STFKs forventer
at AtB skal følge opp eller gjennomføre fylkestingets vedtak. Det bør i den forbindelse også
være redegjort for eventuelle økonomiske konsekvenser samt frister for levering.

Oppsummert er kriteriene:
-

Realiseres fylkeskommunale mål for kollektivtrafikken i tråd med gjeldende planverk.

-

Er det prosesser som sikrer god dialog og forståelse om mål, utfordringer og strategier

-

Er dagens kollektivtilbud i tråd med føringer.

-

Er det noe som ikke er gjennomført av det som er vedtatt i fylkestinget knyttet til drift av
kollektivtrafikken i distriktet.

4.2 Data
AtBs mål, ansvar, rolle og oppgaver styres med utgangspunkt i politiske mål som er satt for
kollektivtrafikken i fylkeskommunale plandokumenter, i rammeavtalen og leveranseavtalen.
Undersøkelsen er ikke begrenset til AtBs utføring; også fylkesrådmannen har et ansvar for å
etterleve politiske vedtak om kollektivtrafikken. Det er hentet inn fra data fra både ATB og
fylkesrådmannen i datadelen.

4.2.1 Kollektiv- og strategiplaner
Fylkestinget har vedtatt ulike kollektiv- og strategiplaner. Disse skal fungere som sentrale
styringsdokumenter for fylkeskommunen – og AtB - i utviklingen av kollektivtransport i fylket.
Til grunn for handlingsrommet ligger de budsjettrammene som vedtas i Strategiplanen, med
budsjett. I politikkutformingen går det et skille mellom overordnet strategisk nivå på den ene
siden representert ved fylkestinget vedtatte handlingsplaner, strategier og plandokumenter, og
det mer operative representert med leveranseplanen og eventuelle skriftlige bestillinger til AtB.

Som eier og bestiller har STFK to styringskanaler overfor selskapet. Rapportering fra AtB
er knyttet til begge disse aspektene og danner grunnlaget for STFKs eierstyring,
resultatoppfølging og kontroll av selskapet. Fylkeskommunens to styringskanaler (politisk og
administrativt), disse kan illustreres med følgende figur6.

6

Basert på en figur fra Analyse og Strategi (2012): Evaluering av Vestviken Kollektivtrafikk AS.
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Figur 1.

STFKs styringsdialog

Kilde: Revisjon Midt-Norge

Den formelle beslutningsarenaen for selskapet er generalforsamlingen. Det er fylkesordfører
som stiller i generalforsamling på vegne av fylkestinget. Utfordringer vedrørende styringen av
AtB er tidligere belyst i revisjonens selskapskontroll av AtB AS i 20127. Ramme og
leveranseavtalen8 styrer og regulerer forholdet til AtB. Rammeavtalen regulerer forholdet og
rollene partene imellom, mens leveranseavtalene omhandler AtBs avtalte leveranser til STFK
for det enkelte år - produksjon, bevilgning og satsingsområder på et mer detaljert nivå.

Fylkesdirektør for samferdsel forteller at strategidokumentet er førende for leveranseavtalen
mellom STFK og AtB. Basert på dette utformer STFK en leveranseavtale, som er førende for
hva AtB skal jobbe med i perioden. Det er også kontaktmøter mellom STFK og AtB etter hvert
fylkestingsmøte. Dette for å drøfte vedtak fra fylkestinget, for blant annet å avklare økonomi,
kapasitet, behov etc, men også andre problemstillinger som AtB eller STFK måte ha behov for
å drøfte/avklare. Ved behov for presiseringer blir disse lagt til strategidokumentet, eventuelt
enkeltsaker, og vedtatt av fylkestinget.

Direktør hos AtB forteller at AtB skal planlegge å gjennomføre sine aktiviteter i tråd med
fylkeskommunens føringer og vedtak. STFKs administrasjon oppsummerer dette i en årlig
leveranseavtale, som er styrende for hva AtB skal gjennomføre i løpet av året. Fylkesutvalget
fatter innimellom vedtak som innebærer et oppdrag for AtB. De blir ikke alltid konkretisert i
oppdragsbrev, men vedtakene blir videresendt AtB. Dette innebærer en utfordring for AtB, fordi

7

Revisjon Midt-Norge: Selskapskontroll AtB AS.

8

Se vedlegg 1 og vedlegg 2
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vedtakene kan være vage. Samtidig mener fylkesadministrasjonen at det er deres ansvar/rolle
å tolke vedtakene. Også tolkningen kan være vage, eller til og med sprikende. Dette gjør det
svært krevende for AtB å vite hva man skal forholde seg til. I tillegg kommer ofte oppdragene
sent, slik at AtB får et stort tidspress for å effektuere dem, og de mangler kostnadsoverslag.
Ved de store oppdragene, som anbudene, er det stort sett grei dialog med STFK om hvilke
rammer AtB har å forholde seg til, men ikke alltid.

Et eksempel på politiske vedtak som har vært vanskelige å følge opp, er fylkestingets vedtak
om at AtB skulle se på «tidsrytmikken i forhold til kommende ferjeanbud» i forbindelse med
Handlingsprogram samferdsel 2015-18. AtB forstod ikke hva fylkestinget var ute etter med det
vedtaket, og fikk aldri noe godt svar på det fra fylkesrådmannen.

Et annet eksempel på et tilfelle der AtB ikke har fått oppdragsbrev, er situasjonen med ras og
skoleskyss i Roan. AtB har fått beskjed fra STFK om å iverksette endring i skoleskyssen, og
har gjort det, men har ennå ikke fått noe oppdragsbrev. Det finnes heller ingen skriftlig
bekreftelse på hvem som skal finansiere endringen, selv om STFK per telefon har sagt at
fylkeskommunen skal dekke det. Ifølge rutinene skulle AtB ha fått denne endringen
konkretisert i et oppdragsbrev, med kostnadsoverslag og redegjørelse for finansiering.

Bestillinger utover leveranseplanen
STFK kan bestille saker utenom de føringene som er lagt til grunn i leveranseplanen. Det
nærmeste man kommer en fullstendig liste på administrasjonens bestillinger er referatene fra
kontaktmøtene mellom AtB og STFK. I disse omtales alle nye bestillinger og oppfølging av
tidligere bestillinger. Fra 2015 til og med 2016 ser vi at det foreligger 20 kontaktmøter med
egne referat som oppsummerer bestillinger til ATB. I noen referat er det bestillinger, andre
ikke.
-

I forvaltningsrevisjon om kostnadsutvikling i investeringsprosjekt knyttet til fylkesvei i 2016
fikk vi oversendt et dokument som omhandlet plan- og byggeprogram for fylkesveg i STFK.
Dokumentet ga fullstendig oversikt over alle utredningsprosjekter som ble bestilt til Statens
vegvesen. Der ble det gitt informasjon om planlagt fremdrift, status fremdrift og økonomi
samt merknader for det enkelte prosjekt.

4.2.2 Økonomi
Kollektivtransport utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader. Økonomien
legger en vesentlig føring på det tilbudet AtB har mulighet til å gi. Det er grundig dokumentert
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at det ble gjort noen valg i anbudsrundene ved region-trafikken, som ikke ville ha blitt gjort
igjen, og som vil koste AtB og STFK dyrt helt til inneværende kontraktsperiode er over 9.

Direktør for drift i AtB forteller at budsjettrammen legger sterke føringer på hvilken
kollektivtransport det er mulig å tilby i distriktet. Hvis man ønsker å tilby nye/utvide distriktsruter
har man 3 alternativer:
1) Det må tilføres friske budsjettmidler. Hvis man har mer penger, kan man tilby flere
rutekilometer i distriktet.
2) Man kan flytte rutekilometer fra eksisterende ruter. I praksis betyr dette at man kan
redusere aktiviteten på noen ruter for å øke på andre ruter.
3) Man kan erstatte ruter som har en høy pris pr. kilometer med alternative
transportmidler som eventuelt har en lavere pris pr. kilometer.

I praksis har AtB ikke mulighet til å benytte seg av alternativ 2 og 3, som følge av begrensninger
som følge av dagens regionanbud. Videre har det kommet en øremerking av midler fra
miljøpakken, hvor 12 mill. i 2017 skal brukes kun til kollektivtrafikken i Trondheim. Tidligere
kunne ATB velge hvor disse pengene skulle brukes, og man hadde således tidligere litt større
økonomisk handlingsrom mellom by/land for endringer i ruter. Oppsummert har man følgende
økonomiske situasjon som kan eksemplifiseres i en figur, se figur 1 på neste side.
Pkt. A – dagens situasjon:
Av tabellen ser vi at AtB har et gitt budsjett, og må tilpasse seg i pkt. A. Utfordringen for store
deler av fylket, er at skoleskyss vil være det eneste kollektivtilbudet, ifølge de vi har intervjuet.
Det betyr som regel at bussene kjører inn til skolen/ kommunesenteret til skolestart med retur
ved skoleslutt. Delvis er tilbudet redusert eller nedlagt i perioder når det ikke utføres
skoleskyss, eksempelvis i forbindelse med helligdager og i skoleferier. For ferjer er situasjonen
gjerne omvendt, hvor produksjonen økes i sommersesongen med flere fartøy og høyere
frekvens på sambandene. Båtrutene har mer stabil ruteproduksjon gjennom året.
Pkt B – Ønsket situasjon:
Hvis AtB tilføres friske midler, har man mulighet til å utvide rutetilbudet i distriktet, og/eller
innføre bestillingstransport. Hvis man eksempelvis skulle ønske å innføre et tilsvarende system

9

Evaluering av regionanbudene for buss i Sør-Trøndelag (PwC, 2014),

Forvaltningsrevisjon: STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 (Revisjon Midt-Norge IKS,
2014)
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for bestillingstransport lik det man har i NTFK, så vil dette ifølge AtB koste mellom 20- og 30
millioner kroner.
Figur 2.

Økonomiske rammer og rutekilometer

Kostnad
E

Budsjett

B

A

D

C

Rutekilometer
Kilde: Revisjon Midt-Norge IKS

Pkt. C og/eller D, eventuelt E.
Ved å effektivisere tjenesteproduksjonen, produkt- og markedsutvikling kan fylkeskommunen
øke tjenesteproduksjonen og tilby mer kollektivtrafikk for samme pris. Dette forutsetter at det
er mulig å effektivisere dagens tjenesteproduksjon (eks. nytt anbud for transport av
kollektivtrafikken).
-

Pkt. C – anta at man kan tilby mer kollektivtransport for et lavere budsjett

-

Pkt. D – anta at man kan tilby mer kollektivtransport for det samme budsjettet.

-

Pkt. E – man kan selvfølgelig ikke utelukke at nytt regionanbud medfører en høyere
pris enn i dag.

Leder for komite for infrastruktur forteller at de økonomiske rammene er styrende for
kollektivtilbudet i distriktet, deretter lager AtB det beste tilbudet som er mulig for hele fylket.
ATB har en dialog med kommunene hvor det gis mulighet for justeringer knyttet til rutetilbudet.
Det er likevel erfaringer fra disse møtene at ikke alle kommuner møter, samt at det er et
forventningsgap fra det kommunene ønsker og det AtB kan tilby.
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Fylkesdirektør for samferdsel forteller at STFK/AtB har vært nødt til å redusere kostnadene,
og rutetilbudet er redusert med 80 mill. på regiontrafikken. Det som nå – i hovedsak - gjenstår
er regionrutene, og skoleskyss i distriktene. Dagens regionanbud definerer kjøretøy og antall
km. Det er gjort de endringer som kan gjøres i distriktet basert på dagens kontrakter, en
reduksjon på 15 %. Hvis man reduserer eller endrer tilbudet mer, må dette finansieres grunnet
manglende overholdelse av dagens kontrakt med leverandører.
-

Skolerutene kjører tomme på retur og man får ikke utnyttet den fulle kapasiteten. I
2015 ble det stilt spørsmål om praksisen og man åpnet rute i Rørosområdet som ble
finansiert med 2 mill. Ruten ble kjørt i ett år. Ruten ble avsluttet grunnet kostnaden per
passasjer ble for dyr.

-

Dagens anbud og kontrakter gir ingen fleksibilitet. En tilleggsbestilling til AtB må
finansieres av friske midler i dag. Tiltaket må dermed vurderes i tilknytning til alt som
fylkeskommune utfører av tjenester, for å utnytte ressursene best mulig. Han forteller
avslutningsvis at AtB i dag kan gjøre noe mer med å tilpasse skoletransport mellom
kommuner (tidspunkt), utover dette er det ikke mer å gjøre for å gi økt effekt.

4.2.3 Dagens kollektivtilbud
I leveranseavtalen er det krav til rapportering om produksjonsdata fra ATB. Rapportering fra
AtB knyttet til begge disse aspektene danner grunnlaget for STFKs eierstyring,
resultatoppfølging og kontroll av selskapet. Oppfølging skal skje gjennom årsrapporter og
løpende rapportering spesifisert i rammeavtalen. Dersom det skjer avvik fra avtalen skal det
avholdes et drøftingsmøte, hvor det tas opp hvilke tiltak som må til for å korrigere situasjonen.

Årsrapporten skal ha en form som gjør den velegnet som vedlegg til sak for politisk behandling
og skal bl.a. omfatte oppnåelsen av mål og krav i henhold til den til enhver tid gjeldende
leveranseavtale. Rapporten inneholder bl.a. data om passasjerutvikling, kundetilfredshet,
kvalitet og avvik, produksjon og oversikt over kostnads- og inntektsutviklingen.
-

Det er videre krav til at AtB i årsrapporten skal rapportere status i forhold til
fylkeskommunes årlige prioriteringer tydeliggjort i leveranseavtalen.

Leder av komite for infrastruktur forteller at ATB møter og informerer i komiteen og
fylkesutvalget ved behov. Dette gir det politiske nivået god informasjon om kollektivtilbudet i
distriktet på noe aggregert nivå. Politiske føringer er på et overordnet nivå, dette medfører at
man mister noe av detaljstyringen. Det politiske nivået må derfor være bevisst og tydelige på
gitte føringer. Politikerne kan legge føringer gjennom å være tydelig i bestillingen og ved at det
for eksempel utarbeides konkrete handlingsplaner for de ulike satsingsområdene. Utfordringen
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er imidlertid å fremskaffe et godt nok informasjonsgrunnlag, slik at man kan gjøre de riktige
beslutningene. Det kunne vært ønskelig med mer beskrivelse av resultat slik at man kan forstå
effekten av det arbeidet som utføres. Politikerne kunne ønske at oversikten over
kollektivtilbudet var mer basert på tall og statistikk, eksempelvis at vi fikk årsaksforklaringer,
trender, konsekvensanalyser ol.

Hun forteller videre at STFK har gode historiske tall knyttet til trafikk og befolkning, men det
mangler analyser over hva som er årsaken til at endringer oppstår. Dette for å få frem
informasjon om det er mulig med mindre endringer i tilbudet som kan ha positiv effekt,
alternativt avslutte tilbudet. Bedre statistikk knyttet til kollektivtilbudet er etterspurt i
kontaktmøte fra rådmann til ATB, men ikke politisk bestilt.

Direktør i AtB forteller at de i hovedsak rapporterer tilbake på det som er utført via årsrapport
og halvårsrapport, samt økonomirapporter. Det ble gjennomført månedlige kontaktmøter fram
til sommeren 2016. Da ble det en endring, som følge av at styret i AtB opplevde at AtBs kontakt
med fylkesadministrasjonen ble tettere enn med eget styre. Nå er praksis endret, slik at det er
kontaktmøter i etterkant av fylkestingsmøter, og det kan innkalles til særmøter ellers. I
kontaktmøtene deltar fire folkevalgte representanter. (Leder og nestleder for de to komiteene
for infrastruktur og kollektiv).

Det kommenteres fra STFK at AtB gir tilbakemelding på flere forskjellige måter avhengig av
sakens natur. Status på de fleste bestillinger rapporteres i kontaktmøtene, og kommer i
referatet. Flere bestillinger besvares i form av konkrete leveranser som rapporter,
saksfremlegg, gjennomføring av aktiviteter etc. Det er ingen ensartet rapportering eller
tilbakemelding

på

disse

leveransene.

Etter

ny

mal

på

bestillingsbrevene

vil

rapporteringskravene bli tydeliggjort.

Samferdselssjef forteller at STFK i dag har brukbar kontroll og oversikt over kollektivtrafikken
i distriktet gjennom den overordnede informasjonen STFK får fra AtB, og den løpende dialog
som skjer mot kommuner og brukergrupperinger gjennom ulike kanaler. STFK ønsker seg
imidlertid en mer detaljert rapportering enn det AtB gir i dag. Behovet for detaljrapporteringen
diskuteres mellom STFK og AtB, og STFK ønsker dette nedfelt i leveranseavtalene. I
intervjuene fremkommer det at:
-

STFK ønsker blant annet at AtB løpende rapporterer større endringer som planlegges i
tjenestetilbudet. Dette for å være politisk og administrativt forberedt i forhold til reaksjoner
og eventuell oppfølging.
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-

Videre ønsker STFK, som takstmyndighet og som overordnet ansvarlig for tjenestetilbud
og ressursanvendelse av offentlige midler, en tettere og større innsikt i hvordan
tjenesteomfang og ressursanvendelse utvikles over tid i de ulike regionene i fylket og
innenfor de ulike tjenesteområdene. STFKs ønske innebærer at AtB må rapportere
budsjetter og regnskap over passasjerinntekter, tilskuddsbehov og tjenetestomfang (som
for eksempel rutekilometer og passasjerer) pr tjeneste. Dette i sin tur som grunnlag for
fylkeskommunens egne strategier som utarbeides og legges fram for politisk behandling.

For å vurdere om AtB følger opp oppdragene fra STFK, har vi gått gjennom leveranseavtalen,
og de etterbestillingene vi har funnet. Både dokumentasjon og intervju bekrefter at AtB har
utført disse oppdragene. Vi har ikke innhentet dokumentasjon på at alle de mindre oppdragene
i leveranseavtalene og etterbestillinger er gjennomført, men intervjuene med begge parter
tyder på at de i all hovedsak er det.

Begge aktørene peker likevel på et område hvor man ikke har levert iht. intensjonene. Dette
gjelder bestillingstransport og utvikling av samarbeid med Helse Midt-Norge RHF knyttet til
pasienttransporten.

Bestillingstransport og pasienttransport
Intensjonen var å innføre bestillingstransport for hele fylket, herunder å se på om det er mulig
å samordne bestillingstransporten med pasienttransport. Dette prosjektet har imidlertid endret
karakter, og fylkestinget har vedtatt endringer i prosjektet i tråd med tilbakemeldinger og
evalueringer fra administrasjonen og AtB.

Leveranseplanens kap. 6.3 Spesifikke leveranser, pkt 12 omhandler bestillingstransport:
-

Til grunnlag for søknad om å få overflyttet ubrukte KID-midler fra tidligere år skal AtB levere
rapport for prosjektets status frem til og med 2015.

AtB har prøvd å få til en felles løsning med pasienttransport, men har ikke lyktes å få til et
samarbeid med Helse Midt-Norge. AtB har sendt et notat om til STFK hvor de redegjorde
hvorfor et samarbeid om pasienttransport ikke ble etablert i samsvar med fylkestingets ønsker.
Strategiplanen for 2016 ga en tilbakemelding om at etableringen og saken ble videre referert i
sak 192, juni 2016, i fylkesutvalget. Der heter det blant annet:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune i samarbeid med AtB arbeidet med bestillingstransport i
distriktet.

Sør-Trøndelag

fylkeskommune

fikk

i

2014

kr.

1,75

millioner

fra

Samferdselsdepartementet i støtte for å utvikle tilbud om bestillingstransport, der
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kollektivtransport og helsetransport skulle ses i sammenheng. AtB evaluerte løsningen i 2015
og konkluderte med at valgte løsning ga svært liten transportnytte. Prosjektet ble derfor stoppet
pr. 1. januar 2016. I Strategidokument for 2016-19 anbefalte Fylkesrådmannen at prosjektet
burde endres til å «utvikle, teste og sette i drift et informasjonssystem som ivaretar hele
konseptet bestillingstransport bedre og på en mer fremtidsrettet måte».

4.2.4 Hva har man av informasjon om kollektivtilbudet
Det fremkommer av STFKs ulike planverk og føringer at man satser på å gi et best mulig tilbud
for de ressursene som bevilges til kollektivtransporten ut fra flere kriterier. Dette synes å være
konkretisert i et overordnet mål i rammeplanen med følgende målformulering:

For distriktet er det viktig med gode ruteforbindelser til/fra kommunesenteret og
fylkessenteret Trondheim, samt et godt skoleskysstilbud.

Videre står det i leveranseavtalen - pkt. 6.1 a) - at AtB skal levere et rutetilbud med
gjennomgående god kvalitet innenfor fastsatte mål og rammer. Intervjuinformasjon peker også
på at rutetilbudet bl.a. skal hensynta behovene til pendlere, studenter og ulike grupperinger
som ikke har eget transportmiddel.

Fylkesdirektør for samferdsel forteller at STFK ikke har gitt føringer for minstestandard til AtB
for busskjøring i distriktet. Det vil være ulike behov og ulik geografi regionalt, som vanskeliggjør
dette. Det er gitt en strategi/føring om å kutte der det er minst passasjerer, likevel er det et
samfunnsoppdrag som skal fylles med å gi alle innbyggere et kollektivtilbud.

Direktør for AtB forteller at i regiontrafikken vil alltid tilbudet begrenses av de økonomiske
rammene. AtB har for sin egen planlegging definert et «minimumstilbud», som er at man skal
komme seg til fylkeshovedstaden hver dag. Det skal gjelde for de aller fleste delene av fylket.
AtB har prøvd å foreslå for STFK at det skal settes et mer «offisielt» minimumstilbud, men det
er de ikke interessert i. AtB hadde gjerne sett at STFK definerte et slikt minimum, slik at AtB
hadde noe konkret å forholde seg til, herunder å unngå å få kritikk for at det for eksempel
mangler ruter på områder der det egentlig ikke er grunnlag eller tilstrekkelig behov.
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4.2.4.1 Tilgjengelig informasjon om kollektivtrafikken i distriktet
Det er tilgjengelig en del nøkkeltall om passasjerer, økonomi, markedsutvikling, styringskort,
miljøkrav, mm. som beskriver dagens kollektivtilbud. En overordnet beskrivelse av dette er
beskrevet i AtBs årsrapport.

KTI
Kvaliteten på tilbudet kan måles på flere måter. Det gjelder både hvordan materiale og tilbud
fremstår for kundene, hvilken tilgjengelighet befolkningen har til tilbudet (frekvens og
avstander), punktlighet og pris. ATB utfører tilfredshetsmåling for rutetilbudet to ganger i året
for distriktet. Undersøkelsen gjennomføres av et eksternt analysebyrå (Norfakta), og et utvalg
av brukere blir bedt om å vurdere ulike forhold ved kollektivtrafikken. Resultatene brukes som
verktøy for å vedlikeholde og forbedre kvaliteten på de ulike tjenestene innenfor
kollektivtrafikken. Tabellen under viser et eksempel på vurdering av busstilbudet i Orkdal- og
Skaun kommune (skalagjennomsnitt 0-100, jo høyere jo bedre, Base: 56).
Tabell 1. Eksempel på tilfredshet kollektivtrafikk Orkdal/Skaun.

Kilde: AtB
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Resultater over 70 regnes som tilfredsstillende. Driftsdirektør i AtB forteller at resultatet viser
at tilbudet er for svakt og får lave skår. Det er imidlertid store variasjoner både på resultater og
geografiske forskjeller

Kvalitet og driftsavvik
Oppfølgingen av avvik sier noe om hvilke tiltak AtB setter i verk for å bedre den faktiske
tilstanden. Tabell 2 nedenfor viser driftsavvik på ulike områder for regionen og Stor-Trondheim.
Tabell 2. Antall driftsavvik by og region, 2014 og 2015

Kilde: AtBs årsrapport for 2015

Det er vanskelig å sammenligne tilstanden på by og region ut fra disse tallene. Tabellen viser
likevel at det for regionkjøringen er en markert positiv utvikling fra 2014 til 2015 på punktlighet
(for tidlig/forsinket avgang). AtB begrunner dette med at ruter er justert der det har vært behov
for bedre kjøretid, innføring av signalprioritering, samt et (værmessig) gunstig vinterhalvår i
2015. I tillegg har større anleggsarbeider vært koordinert med AtB og rutene har blitt tilpasset
ved behov10. I samme periode ble det rapportert om flere frakjøringer. AtB begrunner
frakjøringene med at tilbudet er blitt redusert i henhold til økonomiske rammer samtidig som
det har vært passasjervekst.
Balansert målstyring – Styringskort
STFK har siden 2004 benyttet balansert målstyring (BMS) som system for strategi og styring.
Det er fem styringsperspektiv med tilhørende strategiske mål innenfor samferdsel – brukere,

10

AtBs årsrapport for 2015
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regional utvikling, medarbeidere/læring/fornyelse, økonomi og interne prosesser,11. Når det
gjelder brukere har man følgende styringsparametere for kollektivtrafikken:
Tabell 3. STFK: BMS brukere

Tabell 4. STFK: BMS økonomi

Kilde: STFKs strategiplan 2017 – 2020, s. 173/174.

BMS gir ingen tjenesteinformasjon om kollektivtrafikken i distriktet, kun knyttet til avvik
regnskap og budsjett.

4.3 Revisors vurdering
Revisor har vurdert om virksomheten utøves innenfor rammene av fylkestingets vedtak og
forutsetninger.

Revisjonen vurderer at det er etablert gode rutiner for vedtaksoppfølging i form av regulære
oppfølgingsmøter mellom STFK og ATB, den avtale rapporteringen, samt annen
oppdragsdialog mellom STFK og AtB. Dette bidrar til å sikre at virksomheten handler innenfor
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Den formelle styringslinjen for selskapet går til styret og

11

For de fleste av indikatorene er dette resultatene fra årsrapport 2015.
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generalforsamlingen, men det er en tett dialog mellom administrasjonen i STFK og AtB i
forbindelse med oppfølging av den årlige leveranseavtalen og øvrige vedtak som er fattet i
fylkestinget. Dagens kollektivtilbud antas å være i tråd med Fylkestingets vedtak og føringer.

Oppdraget fra Fylkestinget om bestillingstransport, herunder intensjonen om samordning
med helseforetakenes pasienttransport synes å være utkvittert til Fylkestinget. Dette
prosjektet har endret karakter, i tråd med evalueringer i regi av AtB og vedtak/føringer fra
STFK. Det synes ikke mulig å utvide dette tilbudet innenfor dagens økonomiske rammer, noe
som omtales nærmere i kapitel 5 og 6.

Økonomi
Det er ikke enkelt å beskrive hvordan kollektivtilbudet i distriktet er, eller hva som er et
tilfredsstillende kollektivtilbud i distriktet. AtB prøver å tilpasse kollektivtrafikken til lokale behov.
Brukertilfredshet til passasjerene peker på at tilbudet kan forbedres da skolebussen ikke er et
tilstrekkelig tilbud til transport i distriktet.

STFK og AtB har i hovedsak utnyttet de mulighetene og det handlingsrommet som foreligger
innenfor rammene av dagens regionanbud. Kontraktenes handlingsrom i forhold til reduksjon
i ruteproduksjon er i hovedsak tatt ut. Man kunne i utgangspunktet vurdert å legge ned
bussruter med lite belegg og erstatte med drosjer/bestillingstransport. Dette kunne ha blitt
billigere totalt sett, og man kunne ha tilbudt mer kollektivtransport innenfor den samme
budsjettrammen. Men både STFK og AtB er tydelig på at dette kan medføre krav om
kompensasjon og fare for rettslige tvister. Et økt kollektivtilbud i distriktet vil – i hovedsak måtte finansieres med friske midler fra STFK.

Leveranseavtalen og oppdrag
Det går fram av intervju at både administrasjonen og AtB opplever at politiske vedtak i all
hovedsak er tydelig formulerte, men at det har hendt at det har vært nødvendig å be om
avklaringer fra aktuelt politisk organ.

Intervjuinformasjon fra AtB viser at i noen tilfeller fatter politikerne vedtak der det ikke er tydelig
avklart hvor midlene til finansiering av tiltaket skal hentes fra. I slike tilfeller skal
administrasjonen utarbeide en sak med forslag til finansiering som blir lagt fram for politisk
organ. Det synes å være tilfeller der dette ikke er utført. Her har AtB likevel fulgt opp bestillingen
fra STFK.
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Det er også motsatte tilfeller der fylkestinget har hatt målsettinger som ikke er blitt fulgt opp,
men har endret karakter i tråd med tilbakemelding fra AtB/fylkesadministrasjonen.
Revisjonen henvendte seg til STFK og ATB, og ba om en oversikt over skriftlige bestillinger
til AtB utover det som kommer frem i leveranseavtalen. Leveransen fra STFK ble alle
møtereferat i kontaktutvalget de siste 2 år, med opplysning om at hvis det er noen vedtak,
finner vi det i referatene. Her kunne man jo vurdere å ha en egen skriftlig oversikt over
bestillinger utover leveranseplanen, og ikke minst hva som eventuelt krever oppfølging.
-

Generelt sett kunne det vært hensiktsmessig med en løpende oversikt over politiske
vedtak, leveranser, hva som er levert, hva som eventuelt gjenstår, ansvarlig
saksbehandler, frister, mm.

Rapportering
Planlegging og utvikling av kollektivtilbudet må være basert på kunnskap om faktisk
produksjon og reelle behov. Årsrapporten og den øvrige avtalte rapporteringen inneholder
mye informasjon. Det synes videre å være etablert en praksis der administrasjonen og/eller
AtB, i tillegg til den avtalte skriftlige rapporteringen, informerer muntlig eller skriftlig i de
aktuelle utvalgene om oppfølging av saker.

Oppfølgingen kan imidlertid styrkes ytterligere. Det er uttrykt ønsker om å bedre
informasjonen for å kunne ta de riktige valgene og påvirke utformingen av
kollektivtransporttilbudet, eksempelvis gjennom bedre analyser knyttet til ressursbruk.
Administrasjonen ønsker også mer informasjon om AtBs prioriteringer og hvordan
ressursene blir brukt. Dette er bl.a. viktig for å gjøre gode bestillinger på overordnet nivå og
utnytte ressursene på best mulig måte. Framtidige beslutninger om form og dimensjonering
av kollektivtilbudet kan i enda større grad enn før være basert på statistikk og analyser.

Fylkestinget vil ikke definere noen minstestandard for kollektivløsningen i distriktet, og det
ser heller ikke til å finnes noen offentlig tilgjengelig statistikk som beskriver befolkningens
tilgang til kollektivtransport. Man vet hvor folk bor, og hvor bussrutene går. Det bør være
mulig å lage en objektiv beskrivelse av de mulighetene befolkningen har for å reise kollektivt,
herunder den potensielle bruken av kollektivtransport. Man kan også se dette i sammenheng
med en relativt detaljert KTI-undersøkelse. Et mål om tilgjengelighet for alle trekker
eksempelvis i retning av mange og kronglete linjer med lav frekvens, korte
holdeplassavstander og ganske lange reisetider.

Vår undersøkelse viser at det er udekkede behov knyttet til rapportering og analyser. Dette
bør håndteres i leveranseavtalen.
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5 Hvilke prosesser har fylkesrådmannen og AtB igangsatt
for å få på plass ordningen for bestillingstransport?
5.1 Data
Det er ingen entydig definisjon av hva bestillingstransport er. I en rapport12 fra TØI defineres
bestillingstransport på følgende måte:

«Persontransport som er tilgjengelig for alle, og som må være bestilt/avtalt på forhånd.
Transporten følger faste tider og korridorer eller områder. Alminnelig drosjetransport
og TT-kjøring holdes utenom».

Bakgrunnen for definisjonen er å avgrense bestillingstransport mot ordinær rutetransport og
ordinære drosjebaserte tilbud. Bestillingstransport kan herunder inkludere transport som er
helt eller delvis betalt av det offentlige.

Fundamentet i den kommuneinterne kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag er som vi har sett i
kapittel 3, den lovpålagte skoleskyssen. Det er derfor antatt å være potensiale for
bestillingstransport i de fleste kommuner i Trøndelag da det ikke er noe særlig leveranse av
kollektivtrafikk utover det som tilbys i forbindelse med skoleskyssen. Utfordringene kan være13:
-

Dagens kollektivtilbud, eller mangel på dette

-

Tilgang på ressurser for å ivareta bestillingstransporten, lokale operatører

-

Bosetting i kommunen, bygder / grender i avstand fra kommune / Kultur- og aktivitetstilbud
på dagtid og kveldstid

-

Kommunens struktur i form av kommunesenter hvor offentlige kontorer er lokalisert.

-

Handels- / servicesenter hvor bank, post, apotek og handel er lokalisert

-

Kommunikasjonssenter med korrespondanse inn/ut fra kommunen og tilbud til/fra
regionen.

Så er selvfølgelig utfordringen:
1. Er bestillingstransporten billigere enn ordinær transport?
2. Kan man så erstatte ordinær busstransport med drosjer/bestillingstransport.
3. Er det eventuelt mulig å tilføre friske midler?
4. Hvilket kollektivtilbud skal det være i distriktet?

12

TØI rapport 1305/2014: Bedre data for kollektivtrafikken

13

AtB: Evaluering av pilotprosjekt bestillingstransport i Rennebu og Oppdal kommune.
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Er bestillingstransport billigere enn ordinær transport?
Selv om kostnaden til arbeidskraft antas å være relativt lik når man ser på eksempelvis buss
og drosje, må det antas å være en vesentlig forskjell i kostnadene på å operere en stor bil
(minibuss) og en liten bil (drosje). Dette gjør at en må ha flere personer i den store bilen
(minibussen) for at det totalt sett skal bli billigere enn å gjennomføre individuelle transporter
med mindre kjøretøy. Man kan tenke seg følgende sammenheng:
-

Basert på sjablongmessige priser antar vi her at hvis det er mer enn 4 personer som skal
fraktes, er det billigere å kjøre personer med buss enn i en drosje.

-

Eksakt hvor stor samkjøringsgrad vil være nødvendig vil avhenge av de kontraktsfestede
prisene.
o

Eksempelvis er snittprisen for skoleskyssen i STFK 237 kr pr elev pr tur14.

o

Hvis en minibuss kan kjøre for ca. 1000 kr pr tur, vil det lønne seg å velge minibuss
dersom det er mer enn 4 personer som skal fraktes.

o

Her kan man enkelt lage ulike modeller som illustrerer disse sammenhengen.

Figur 3 nedenfor illustrerer denne sammenhengen:

Figur 3.

Kostnader bestillingstransport vs. buss

Kostnader

Drosje

Buss

A

4

14

5

Antall personer

Revisjon Midt-Norge: Rapport om Tilrettelagt skoleskyss, side 17.
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Hvis det er 4 personer som skal fraktes, ser vi av figuren at kostnaden for drosje totalt sett er
lavere enn kostnadene ved buss. Hvis det imidlertid er 5 personer skal fraktes, vil det i dette
eksempelet være billigere å sette inn minibuss.
-

Pkt. A indikerer at kostnadene ved bruk av buss og taxi er lik.

Det poengteres fra revisors side at eksempelet er kun for å illustrere en økonomisk avveining
mellom

bestillingstransport

og

mer

ordinære

busslinjer.

For

områder

med

lavt

passasjergrunnlag kan/vil bestillingstransport være billigere enn ordinære bussruter – dersom
det er besluttet at det skal være et kollektivtilbud.

Eksempelet ovenfor kan gi inntrykk av et mer begrenset økonomisk handlingsrom enn hva
som er realiteten da en av de store kostnadsmessige fordelene med bestillingstransport ikke
er tatt med inn i sammenligning og resonnementer. Dette er at driftskostnader med
bestillingstransport bare påløper når behovet for transport er til stede, og ikke som ved ordinær
linjetransport hver gang ruta går også uten passasjerer. Bestillingstransport har derfor en stor
kostnadsbesparende effekt framfor linjetransport der reisebehovene er sporadiske. I tillegg har
bestillingstransport en «gratiseffekt» ved at man kan knytte bestillinger til eksiterende transport
(for eksempel skoletransport).

Kan man så erstatte ordinær busstransport med drosjer/bestillingstransport?
Det kan være hensiktsmessig å erstatte ordinær ruteproduksjon med bestillingstransport
dersom dette blir billigere i tråd med eksempelet i figur 3 ovenfor. Intervjuinformasjon tyder
imidlertid på at det i svært liten grad er mulig å bytte ut buss med andre typer transportmidler
da handlingslingsrommet i dagens kontrakter er benyttet. Dette medfører at ytterligere
endringer må finansieres med friske midler ifølge direktør for drift i ATB.

Er det eventuelt mulig å tilføre friske midler?
Både AtB og STFK er tydelig på at de økonomiske rammebetingelsene ikke er tilstede for å
rulle ut et tilbud om bestillingstransport utover det pilotprosjektet som har blitt gjennomført og
dagens bestillingstransport i øyregionen.

Hvilket kollektivtilbud skal det være i distriktet?
Rutetilbudet er tilpasset den økonomiske situasjonen. STFK vil ikke definere noe
minimumstilbud. Bestillingstransporten i STFK må inngå i den ordinære porteføljen for
kollektivtrafikk i fylket. Det blir en avveining mellom samfunnsansvar og dekningsbidrag.

Hvis det besluttes at det skal etableres et kollektivtilbud:
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-

Når blir frekvens og hyppighet av en slik karakter at man bør iverksette ordinær linjetrafikk,
og når er det mest eventuelt lønnsomt å tilby bestillingstransport?

I mer befolkningstette områder er kundegrunnlaget høyt nok til å opprettholde ordinær
rutegående kollektivtrafikk. I disse områdene vil det være rasjonelt å tilrettelegge det ordinære
kollektivtilbudet. Bestillingstransport kan i områder ved lavt kundegrunnlag være lønnsomt.
Man får slik sett mer transport for pengene med bestillingstransport, og det synes å være et
innsparingspotensial ved å innføre bestillingstransport i områder der det er besluttet at det skal
opprettes et tilbud. Hvis man skal frakte «få» passasjerer kan det være billigere med
eksempelvis drosjer enn å opprettholde ordinære bussruter.

5.1.1 Pilotprosjekt bestillingstransport i Rennebu og Oppdal
I tråd med strategiplanen 2011 – 2014, vedtok fylkestinget å videreføre utredningen om
bestillingstransport med sikte på å utnytte de samlede ressursene i offentlige betalte
transporter bedre. Det ble først gjennomført et forprosjekt som anbefalte at det gjennomføres
et pilotprosjekt i to 2 pilotkommuner – Oppdal og Rennebu.
Prosjektets mandat fra Styringsgruppen
-

Gjennomføre pilotprosjekt i 12 måneder.

-

Forberede organisasjonen i AtB for videre utrulling av bestillingstransport, gjennom dette:
o

Bygge opp kompetanse stor skala, dvs. i alle relevante kommuner i fylkeskommunen.

o

Koordinere anskaffelse av for et fremtidig planleggings- og ordresystem for et fremtidig
bestillingspunkt for bestillingstransporten i AtB.

-

Styrke samarbeidet videre med Helse Midt helsereiser (Pasientreiser) og øvrig offentlig betalt
transport.

Effektmål
-

Oppnå den estimerte økningen av kollektivreisende i pilotkommunene Rennebu og Oppdal.

-

Øke samkjøringsgrad av transport for å generere en miljømessig gevinst.

-

Produsere kollektivtrafikk til en lavest mulig kostnad per passasjerkilometer, dvs. gjennomsnittlig
direkte kostnad for tilbyderen for å frakte én person i én kilometer.

AtB vil benytte tilegnet lærdom og kompetanse fra prosjektet til å videreutvikle de ordinære
rutene som de har ansvar for. Et utgangspunkt for videre arbeid er å se på muligheten for å
legge ned noen av de lokale rutene på distriktet med lavt belegg, og erstatte disse med
bestillingstransport. Beslutning om overføring av arbeidet fra et prosjekt til å inngå i driften i
AtB, kan med andre ord skje parallelt med utviklingen av rutetilbudet i Sør-Trøndelag forøvrig.
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I løpet av høsten 2012 ble pilotprosjektet evaluert, og ulike tiltak for veien videre bli anbefalt.
Videre hadde det dukket opp flere problemstillinger som man måtte ta stilling til for en eventuell
videre utrulling.

Vedtak i FT desember 2013, FT-sak 128/13.
FT vedtok i desember 2013 at driften i Oppdal og Rennebu avsluttes (termineres) med
sluttdato den 31.12.2013, men at et nytt tilbud startes opp igjen "innen rimelig tid".
Status er som følger15:
-

I forbindelse med dialogen mellom STFK/AtB og Helse Midt-Norge RHF vedrørende
samordning med pasientreiser, så er det signert en intensjonsavtale om å styrke
samarbeidet mellom offentlig basert transport og pasientreiser. Intensjonsavtalen kan gi
muligheter

for

en mer

kostnadseffektiv

transport,

gjennom

forventet

redusert

vognkilometerproduksjon og en høyere samkjøringsgrad.
-

Videre, for å kunne se arbeidet med bestillingstransport i sammenheng med øvrige
transporttilbud, er det utarbeidet en detaljert kommuneanalyse hvor alle offentlige
transporttilbud i alle kommuner i Sør-Trøndelag fylke har blitt kartlagt. Videre er
transporttilbudet i de respektive kommunene vurdert opp mot hverandre. AtB og STFK har
derfor et godt bilde av hvor transporttilbudet er mest begrenset.

-

Den overordnede målsettingen for prosjektets tre arbeidsstrømmer har vært å etablere et
rammeverk (les: driftsmodell) for utrulling av bestillingstransport.

-

Bestillingstransport kan være et relativt eksklusivt og kostbart tilbud, og utrulling krever
derfor særlige vurderinger mht. for eksempel servicenivå16. Dette er viktige avklaringer som
må gjørs i forbindelse med det videre arbeidet.

5.1.1.1 Økonomi
I tråd med vedtak i FT-sak 128/2013 skal bestillingstransport i Rennebu og Oppdal
videreføres minst på dagens nivå, men dette skal skje innenfor dagens tilskuddsramme til
kollektivtrafikken i fylket. I lys av det faktum at driftsresultatet for 2013 nå viser et betydelig
overforbruk og at vi går inn i nytt budsjettår (2014) med et for høyt driftsnivå i forhold til
budsjettramme, finner rådmannen det nødvendig å vise noen alternativer for videreføring av

15

AtB: Evaluering av prosjektet «Bestillingstransport i Sør-Trøndelag’ 2103.

16

Med servicenivå menes "hvor godt" tilbudet er med tanke på avgangshyppighet og type transport

(linje/sone, dør-til-dør/faste stoppesteder etc.).
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bestillingstransport i Rennebu og Oppdal som er mindre ressurskrevende enn å videreføre
det tilbudet en hadde i 201317.

For å lykkes med dette vil det være helt avgjørende at en kan få til en «bærekraftig» løsning,
dvs. at tilbudet kan finansieres innenfor de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for
offentlig transporttjenester. En full utrulling av det konseptet som er tilbudt i de to
pilotkommunene vil innebære et økt tilskuddsbehov på om lag 26 mill kr pr år.

Det er pr i dag ikke definert hvilken standard eller hvilket servicenivå som skal legges til grunn
for kollektivtilbudet i fylket. I praksis er det dels de økonomiske rammene som bestemmer
servicenivået og dels lovpålagt skoleskyss.

5.1.1.2 Videre utvikling i pilotprosjektet
Som nevnt i FTs vedtak skal ordningen med bestillingstransport videreføres, men Buss-Taxitilbudet i Oppdal og Rennebu stanses midlertidig. Dette skyldes at langsiktig finansiering ikke
var på plass i tilstrekkelig god tid til å gjennomføre ny anskaffelse før 1/1-14 iht. reglene i lov
om offentlige anskaffelser.
-

Målet er at et nytt bestillingstransporttilbud skal startes opp så snart som mulig.

-

Dette må skje innenfor dagens økonomiske rammer.

I lys av vedtakets omfang er arbeidet foreslått organisert i tre arbeidsstrømmer:
1. Starte opp et nytt bestillingstransporttilbud i Oppdal og Rennebu.
2. Utvikle samarbeidet med HMN.
3. Overføre drifts- og utviklingsoppgaver fra prosjektet til AtBs organisasjon.

Vedtak i FT-sak 72/14
1. Gjeninnføring /oppstart av bestillingstransport i Rennebu og Oppdal kommuner
baseres på kostnadsrammen og prinsippene i alternativ 318. Det detaljerte innholdet i
tilbudet utformes i dialog med AtB, kommunene og pasientreiser.
2. Fylkesutvalget godkjenner at det søkes til Samferdselsdepartementet om KID-midler
for 2014 på 1,75 mill. kr, som tilsvarer 50 % av totalkostnaden for videre utvikling av
bestillingstransport i de to berørte kommunene.
3. Egenandel på 1,75 mill. kr dekkes av STFK og samarbeidspartene. Fylkeskommunens
andel dekkes over avsatt ramme til kollektivtransport.

17

Arkivsak 201400235-1

18

Jf. arkivsak 201400235-1.
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4. Fylkesutvalget presiserer at oppfølging av intensjonsavtalen med Helse Midt-Norge
RHF om å styrke samarbeidet mellom forvaltningsnivåene om offentlig betalt transport,
og med mål om å få dokumentert at pasientreiser kan samordnes med
transporttjenester som fylkeskommunen har ansvaret for, skal være et sentralt element
i søknaden for KID-midler for 2014.

Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk i 2014 kr. 1,75 millioner fra Samferdselsdepartementet i
støtte for å utvikle tilbud om bestillingstransport, der kollektivtransport og helsetransport skulle
ses i sammenheng. AtB evaluerte løsningen i 2015 og konkluderte med at valgte løsning ga
svært liten transportnytte. Prosjektet ble derfor stoppet pr. 1. januar 2016.

5.1.2 Prosjektets formål endres
I Strategidokument for 2016-19 anbefalte Fylkesrådmannen at prosjektet burde endres til å
«utvikle, teste og sette i drift et informasjonssystem som ivaretar hele konseptet for
bestillingstransport bedre og på en mer fremtidsrettet måte».

Fylkestinget behandlet i sak 44-16, Retningslinjer for drosjeløyver og drosjesentraler i
Trondheim 2016-2018. Her ble det bedt om at Fylkesrådmannen i samarbeid med
bransjeaktørene, fagforeningene og i samråd med samferdselsdepartementet utvikler en
løsning for felles kundeinformasjon og drosjeformidling.

Fellesnevneren for et felles system for drosjemarkedet i Trondheim og et system for
bestillingstransport i distriktet, er at systemene må koble informasjon om transportbehov og
transporttilbud. Dette muliggjør en bedre utnyttelse av kapasiteten i systemene, enten det er i
eller utenfor by. Dersom systemet utvides til å inneha informasjon om, bestilling av og betaling
for alle tilgjengelige reisemidler som fly, tog, buss, båt, bil, MC, sykkel, gange osv., vil systemet
gjøre det enkelt å utnytte alle foreliggende transportmuligheter. Eller tilrettelegge for mobilitet,
som ofte defineres som «evnen til å utnytte foreliggende transportmuligheter». Det vil være
svært rasjonelt om samme system kan benyttes både i by og i distriktet, og det er klare
paralleller i behovene.

Fylkesrådmannen

ønsker

derfor

å

gjøre

et

forprosjekt

der

aktuelle

miljøer

fra

drosjeselskapene, fagforeningene, AtB, vegdirektoratets ITS-avdeling, Sintef, relevante miljø
ved NTNU, og andre private miljø blir involvert. Det planlegges også dialog med
samferdselsdepartementet rundt dette. Viser forprosjektet at dette arbeidet bør føres videre,
gjøres det i samarbeid med nevnte aktører.
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Forprosjektet er tenkt å ha en progresjon der løsningen først gjøres tilgjengelig for
drosjemarkedet, slik at kunder får felles tilgang til informasjon om de ulike drosjetilbydere
gjennom en felles løsning.

I neste omgang ser rådmannen for seg at løsningen kan utvides til å omfatte flere
transporttjenester. Dette vil medføre at løsningen må bygges på en plattform som muliggjør
en slik utvidelse. Man vil da ha mulighet til å gå fra å lage en markedsplass for enkelte
transporttjenester, til å lage en markedsplass for mobilitet generelt, som inkluderer buss,
bysykler, bildelingsordninger (og kanskje også deling av andre fremkomstmidler), tog og etter
hvert også flere transporttjenester. Ideen er at samme løsning også skal benyttes som løsning
for bestillingstransport i distriktet, som skal åpne for nye løsninger i forbindelse med distriktsanbudet i 2021. Dette kan åpne for anbud på mobilitet og ikke buss i 2021.

Vedtak i FT-sak 192/16
Fylkesutvalget ønsker at det etableres et forprosjekt finansiert av resterende midler i
prosjektet «Bestillingstransport i Oppdal kommune og Rennebu kommune». Prosjektet løses
ved bruk av interne personalressurser. Prosjektets formål skal være å:
1. Utvikle en felles informasjons- og formidlingsløsning for drosje i Trondheim, i henhold
til fylkestingets bestilling i sak 44/16.
2. Initiere utvikling av et system for bestillingstransport i distriktet, iht. vedtatt Strategiplan
for 2016-2019, som kan muliggjøre mer effektive løsninger for distrikts-anbudet i 2021.
3. Initiere første skritt på veien fra transport til mobilitet i Trøndelag, med en ambisjon om
at STFK i løpet av forprosjektet skal bidra til at Miljøpakken skal bli en norsk motor i
utviklingen av moderne og attraktive mobilitetsløsninger i norske byer.

Forprosjektet skal evalueres i løpet av høsten 2017 og avsluttes innen 31. desember 2017

5.1.3 Pasientreiser
Som pasient får man dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel (dvs. buss,
båt eller tog) tur/retur til nærmeste behandlingssted (f.eks. sykehus, lege, fysioterapeut og
rehabilitering), forutsatt at avstanden til behandlingsstedet er minst 3 km. Man kan dele inn i 2
typer pasientreiser:
1. Reiser uten rekvisisjon: her ordner du reisen selv, og får refusjon i ettertid ved å levere inn
reiseregning.
2. Reiser med rekvisisjon: dersom du, av helsemessige årsaker, ikke kan benytte rutegående
transport eller egen bil, men må for eksempel må benytte deg av taxi, eller fly kan
helsepersonell skrive ut rekvisisjon for deg.
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Rekvisisjonen gjelder både reiser med drosje/turvogn eller med helseekspress eller
helsebuss19. Reisen bestilles hos det lokale pasientreisekontoret, som avgjør hvilket
transportmiddel som er best egnet og samordner reisen med andre dersom det er mulig.
Som nevnt ble det i februar 2014 inngått en Intensjonsavtale mellom HMN og STFK20. Avtalen
skisserer et felles mål om å styrke samarbeidet mellom offentlig basert transport og
pasientreiser. Det synes ikke å være definert noen konkrete aktiviteter, men intensjonen synes
å være at avtalen vil bli fulgt opp av både AtB og STFK med mål om å utvikle avtalen til å bli
et mer konkret samarbeid.

Fylkestinget 18.12.1321
Prosjektet bestillingstransport har forsøkt å etablere forpliktende samarbeid med Helse MidtNorge, men dagens regelverk har gjort dette vanskelig å etablere. Problemstillingen er tatt
opp i NTP. Det er håp at en endelig avklaring rundt dette kommer fra statens side. Pågående
og fremtidige prosjekt må derfor avvente en slik avklaring før en full samordning er realistisk
å prøve ut.

Notat fra AtB til STFK 27.01.16
I et notat til fylkeskommunen fra AtB oppsummeres erfaringene med pasienttransport.
Erfaringene fra prosjektet i Oppdal og Rennebu kommuner viser at det er flere forhold som må
planlegges og tilrettelegges før man går videre med utvikling av og samordning av offentlig
betalte transporter. Det som hindrer et samarbeid mellom pasientreiser og fylkeskommunale
transporter/transporttjenester er bl.a. at kravene til bestillingspunktene er ulike hos
pasientreiser og i STFK/AtB. Pasientreiser må ta hensyn til helseforhold og pasientenes
behov, og at sykehusene/behandlende sted bestemmer forutsetningene på bestillingene, mm.
-

Disse forholdene vil kreve et eget prosjekt for å løse før man kan gå videre med å
samordne ulike offentlige transporter.

Direktør i AtB forteller at samordningen med pasienttransport i fylket har ikke blitt iht.
intensjonen. Dette skyldtes blant annet personalskifter i Helse Midt-Norge RHF (HMN), og at
HMN ikke hadde interesse eller vilje for å gå videre med dette i tråd med den signerte

19

Helsenorge.no: Helseekspressene og Helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til

behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.
20

Intensjonsavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Helse Midt-Norge RHF vedrørende

samarbeid om utvikling av kollektivtilbudet i distriktet.
21

Arkivsak 201327386-1
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intensjonsavtalen etter at det ble bytte av direktør i HMN. Det ble meldt tilbake om dette i et
notat til fylkeskommunen.

5.2 Oppsummering
Data viser at det vanskelig å få realisert et større tilbud uten tilførsel av friske midler utover det
prøveprosjektet som har vært gjennomført. Prøveprosjektet har imidlertid medført en rekke
læringseffekter for de involverte i fylkeskommunen og AtB.

Kostnadseffekter
Resultatene fra prøveprosjektet viser at kostnadene har vært høyere enn forventet. Men pris
pr. passasjer avhenger selvfølgelig av design på bestillingstransporten, og ikke minst bruken.
Hvis bestillingsrutene blir innført som tilleggsruter, som utvider tilbudet fremfor å erstatte
ordinære bussruter med bestillingstransport, blir det selvfølgelig økte kostnader. Det koster
penger å innføre nye bussruter også.
-

En omlegging fra ordinære ruter til bestillingstransport vil imidlertid utvilsomt kunne være
lønnsomt – gitt at det uansett skal være et kollektivtilbud der. Sammenhengen bør være
enkelt – man bruker det transportmiddelet som er billigst iht. passasjergrunnlaget.

Prosessen med å utforme mandat for nytt regionanbud er i gang. Som en forberedelse til
denne prosessen har fylkesrådmannen etablert et forprosjekt som bl.a. skal vurdere systemer
for bestillingstransport og mobilitet mm. Dette vil være viktig i arbeidet med å kunne tilby
befolkningen et best mulig kollektivtilbud i distriktet. Nytt anbud bør ha fleksibilitet til å ivareta
økonomiske besparelser: gjennom (1) økt samkjøring av ulike transportmidler, (2) bedre
utnyttelse av en felles kjøretøypark og (3) felles planlegging og innkjøp.

Det er sannsynlig at samordning av kollektivtrafikken under STFKs ansvarsområde, samt
statlig/kommunalt ansvarsområde, kan bidra til å redusere fylkeskommunens utgifter. Det man
bør vurdere å begynne med er uansett å kartlegge de ulike offentlige transportordningene og
vurdere om det økonomiske potensialet er stort nok til at det er verdt å bruke tid og ressurser
på å gå videre med dette arbeidet.
-

Samordning av transporttjenestene er komplekst fordi tjenestene har forskjellige
finansieringskilder, brukerne har ulike rettigheter og enkelte tjenester ligger utenfor
fylkeskommunenes ansvar.

Videre er spørsmålet om og hvordan andre aktører kan/vil ta ansvar for fylkeskommunale
oppgaver.
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-

En drosje kan eksempelvis brukes i skoletransport i rushet, til pasienttransport på dagtid
og til TT-turer på kvelden. Den store fordelen med dette er at kjøretøyet hele tiden kan
brukes der hvor det har størst verdi. Alternativverdien på kjøretøyene er imidlertid mye
høyere i høytrafikkperiodene enn i lavtrafikkperiodene, slik at prisene i rushtiden vil være
høyere enn prisene på andre deler av døgnet.

-

For helsesektoren vil det muligens være viktigere å tilpasse transporten til produksjonen
på sykehusene ut fra egne krav enn å bry seg om de sparer noen småpenger på transport
i samarbeid med fylkeskommunen – som utvilsomt utgjør en minimal andel av kostnadene
i helsesektoren.

Vi anser det som å gå utover vårt mandat å gi anbefalinger om hvilke aktører og hvordan man
skal samordne offentlig betalt transport, der finansieringsansvaret tillegges ulike aktører, men
så lenge det er et potensial for effektivisering av offentlig betalt transport gjennom bedre
samordning, er det verdt å se nærmere på.
-

Poenget med å eventuelt få tilgang til «spesialtransport» for alle reisende er interessant
fordi man i distrikts- og regiontrafikken kan gå fra et ikke-eksisterende tilbud til et tilbud –
noe som kan gi velferdseffekter og ivareta samfunnsansvaret på en bedre måte.

Pasientreiser
Det har vært en intensjonsavtale om å få til en mulig samordning med pasienttransport. Mens
STFK har ansvaret for – i hovedsak - ordinær kollektivtransport og skoleskyss er det en rekke
andre offentlig betalte persontransporttjenester som staten og kommunene har ansvaret for.
-

Pasientreiser er organisert under de statlige helseforetakene. Spesialtransporten har få
passasjerer i forhold til ordinær kollektivtransport, men den antas likevel å være av
betydning.

-

Det antas videre at for eksempel pasienttransport i mange tilfeller kan brukes som
kollektivtransport og ta med passasjerer utover de som har denne rettigheten hvis det ikke
er spesielle forhold som taler imot dette (f.eks. geografi eller sykdom).

Intensjonsavtalen med Helse Midt-Norge RHF utløp 17.02.2017. AtB har ikke oppnådd det
som var intensjonen da man fikk til en avtale med Helse Midt-Norge RHF. Dette dels fordi det
er komplekst å samordne med tjenester utenfor fylkeskommunens ansvarsområde, dels fordi
det ikke kan påvises interesse for å få dette til fra HMN.

Man kunne muligens etterlyst etterlevelse av avtalen, eventuelt terminert avtalen. Man kunne
også i større grad meldt tilbake om mulige veier videre, eksempelvis utredet hvilket muligheter
og begrensninger som forelå – regelverk, rammebetingelser mm. – og drøftet hvordan man
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eventuelt kunne komme videre med dette arbeidet. I notatet som ble sendt fra AtB til STFK ble
det imidlertid nevnt at man måtte etablere et nytt prosjekt for å utrede problemstillingen
nærmere.

Informasjonsarbeid
Informasjon og markedsføringstiltak er essensielt for å øke bruken av bestillingstransport. For
mange er konseptet bestillingstransport uvant, og det er derfor behov for grundig informasjon
om hva tilbudet er og hvordan dette kan benyttes.

Kjernen i bestillingstrafikken må være å gi god informasjon mellom bestiller og sjåfør/utfører.
Dette er i tråd med STFKs målsettinger med å sette i drift et informasjonssystem som ivaretar
hele konseptet bestillingstransport bedre og på en mer fremtidsrettet måte.
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6 Hvilke forskjeller er det mellom NTFK og STFK når det
gjelder bestillingstransport i distriktene?
6.1 Data
Målsettingen med å innføre bestillingstransport kan være flere.
-

Hensikten kan være å spare penger ved å effektivisere offentlig betalt transport
o

Lavt trafikkgrunnlag og høye kostnader tilsier at det kan være økonomisk
lønnsomt med en overgang fra linjetrafikk til bestillingstransport.

Hensikten kan også være å utvide det eksisterende kollektivtilbudet
o

Man kan gi et tilbud til grupper som står uten et tilbud, eventuelt heve kvaliteten
på et eksisterende tilbud.

6.1.1 NTFK - bestillingstransport

22

Bakteppe
Nord-Trøndelag har lenge arbeidet med bestillingstransport som løsning for kollektivtransport
i fylket da kundegrunnlaget – økonomisk sett - ikke er tilstrekkelig for å opprettholde et godt
ordinært rutetilbud.
-

23 kommuner, minste kommune Røyrvik har 450 innbyggere, størst er Stjørdal med 23.000
innbyggere.

-

Nord-Trøndelag er blant fylkene med høyest andel bosatte i spredtbygde strøk, 42 % av
befolkningen i 2011. På samme tidspunkt var 39 % av fylkets befolkning bosatt i tettsteder
med færre enn 2 000 innbyggere.

-

F.eks. Namdalen med Snåsa, Lierne, Namsskogan, Grong, Høylandet og Overhalla har 9
% av fylkets innbyggere og 50 % av arealet.

Politisk har det vært fokus på følgende 4 hovedgrep i arbeidet med å utvikle
kollektivtransporten i fylket:
-

Opprettholde/styrke stamruter

-

Tilbringertransport til stamruter som bestillingstransport

-

Lokale serviceruter til/fra kommunesenter

-

Koordinering med andre offentlig betalte transporter

22

Samferdselsavdelingen i NTFK / Samferdselsdep.: Evaluering av prøveprosjekt med samordning av

bestillingstransport og TT-transport 2009-2011.
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Transportsystem:
E6 og jernbane gjennom hele fylket
-

Timesfrekvens Trønderbanen Trondheim-Steinkjer

-

Timesfrekvens Steinkjer-Namsos

-

Korrespondanse mellom buss og hurtigbåt ut mot kysten.

Kollektivtrafikken skal dekke ulike behov. Det synes å være aksept for at Nord-Trøndelag er
et bilfylke, og at det offentlige ikke kan legge til rette for daglige arbeidsreiser for alle med
kollektivtrafikk, men:
-

Behov for å reise på fritidsreiser, både lange og korte.

-

Behov for daglige/ukentlige gjøremål, serviceformål som handle

-

Behov for å dekke lengre arbeidsreiser.

-

Tilbudet blir lagt opp som et minimumstilbud for de som ikke har bil i visse områder.

-

Det kjøres ikke buss parallelt med toget, men man bringer reisende inn til ulike knutepunkt
langs stamlinjene.

Bestillingstransport
Det er gjennom flere år satset betydelig på å utvikle et kollektivtilbud gjennom
bestillingstransport. Målsettingen er å innføre slik transport i alle kommuner i Nord-Trøndelag.
NTFK har hatt en analytisk tilnærming til innføringen av bestillingstransport23. Antall avganger
for

bestillingstransport

er

forsøkt

tilpasset

behovet

i

de

ulike

kommunene.

Bestillingstransporten kjøres kun ved bestillinger, og fylkeskommunen betaler ikke dersom en
rute ikke kjøres. Bestillingstransport ringes inn til en felles bestillingssentral ved behov for
transport. Dette gir muligheter til å tilpasse transportmiddelet etter antall reisende (taxi, maxitaxi, buss). Transporten må bestilles fra en til seks timer før avgang, og bestillingstransporten
erstatter i stor grad øvrig kollektivtransport. Det er laget egne ordninger for hver kommune,
basert på en overordnet grunntanke om stamnett, knutepunkt, tilbringer og service24.
Skoleskyss er imidlertid ikke rutesatt.

Det poengteres i NTFK at det er viktig å opprettholde drosjevirksomhet i distriktet. Drosje er
viktig som en beredskapsfunksjon og skoleskyss i distriktet. NTFK har rammeavtale med Taxi
Midt-Norge.

23

Samferdselsdep.: Evaluering av prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og TT-

transport 2009-2011.
24

NTFK: Presentasjon for Revisjon Midt-Norge IKS.
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Før en kommune kan bli med i ordningen, stiller NTFK som krav at kommunen gjennomgår og
vurderer dagens kollektivtilbud, herunder hvordan bestillingstransport kan erstatte, eventuelt
forbedre dagens tilbud.
-

Fylkeskommunen gjennomgår endringene og gjør eventuelle endringer ut fra
kollektivfaglige hensyn og erfaringer fra andre kommuner. Dette behandles i kommunene
for å sikre lokalpolitisk forankring.

Denne omleggingen ses som en effektiv måte å drive kollektivtrafikk på – spesielt i områder
med lavt kundegrunnlag og spredd bebyggelse. Gjennom den helhetlige tilnærmingen med å
legge til rette for tilbringertransport til stamrutenettet og korresponderende bestillingsruter, har
man klart å øke kollektivandelen også på stamrutenettet. Det kommenteres også at
bestillingstransporten er med å opprettholde drosjevirksomheten i distriktet.

I Nord-Trøndelag er bestillingsruter blitt en innarbeidet del av kollektivtilbudet. Tilbudet om
bestillingstransport deles inn i Servicetransport og Tilbringertransport.
-

Pris: Den reisende skal betale egenandel for reisen. Denne er lik gjeldene busstakst for
strekningen.

-

Bestilling: Servicetransport må bestilles innen den gitte tidsfristen som gjelder for
kommunen.

Servicetransport:
Bestillingsruter som går til fastsatte tider med fastsatt start- og stoppested, men med avstikkere
for å plukke opp reisende som har bestilt transport. Formålet med ruten kan være transport til
handlesenter, aktivitetssted, kommunesenter eller annet lokalt senter eller arrangement.

Tilbringertransport
En tjeneste hvor kunden kan bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller
bussholdeplass.
-

For å ha rett til tilbringertransport må kundens henteadresse være minimum 2 kilometer fra
stoppested til eksisterende kollektivtilbud, og omvendt på returreiser. Tilbringertransport
skal i utgangspunktet hente den reisende hvor tidligere stoppested for kollektivtransport
har vært.

-

Avreisetidspunktet beregnes slik at det korresponderer med annet kollektivtilbud. Likevel
må det kunne påregnes at andre reisende kan påvirke avreisetidspunkt da samkjøring skal
etterstrebes.
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-

På tilbringertransporter som følger en tidligere bussrute, er avgangstiden fastsatt.
Bestillingsordningene omfatter både tilbringertransport til øvrige kollektivtilbud og ordinære
bestillingsruter som har erstattet ordinære bussruter.

-

For tilbringertransport Flatanger er det satt en maksgrense for drosjeturer på 6 mil25.
Tabell 5. NTFK Nøkkeltall bestillingstransport
Bestillingstransport - nøkkeltall 2014
Antall reisende

70 000

Reisende i tilbringertransport utgjør

28 000

Antall kjørte turer

39 000

Vognkilometer

873 000

Totalkostnad

kr 20 000 000

Billettinntekter

kr 1 800 000

KID-midler 2014

kr 2 370 000

Kostnad pr reisende

kr 286

(20 mill. / 70 000 reisende)
Kilde: NTFK

6.1.2 STFK - bestillingstransport
Samferdselsdirektør kommenterer at man i NTFK har et godt tilbud på bestillingstransport,
som kjøres fra dør til dør. Hvis man skulle hatt tilsvarende tilbud i Sør-Trøndelag må dette
finansieres med friske midler. I Sør-Trøndelag er det bestillingstransport for noen områder:
Fosen og Snillfjord, øyrekka, fra/til rutepunkt. Dagens regionanbud vanskeliggjør å ha en
effektiv bestillingstransport i STFK. I tillegg mangler man et bookingsystem for
bestillingstransport. Dette for å tilpasse kjøretøyet til behovet.

Det opplyses fra AtB om at det per i dag finnes bestillingstransport på Fosen, i Dyrøy, i Snillfjord
(rutene 561, 592, 593, 594 og 596). og en sommerløsning i Trollheimen. På Fosen har
bestillingstransport vært etablert som en løsning siden 2013. Her er det et samarbeid mellom
bussjåfør og drosjesentral. Kunden betaler helt frem til sin endeholdeplass, men det er drosjen
som bringer vedkommende dit og fra de avtalte omstigningspunktene. Motsatt vei ringer
kunden drosjesentralen og blir kjørt til omstigningspunktet.
-

Denne løsningen har AtB etablert for strekningene Åfjord – Lauvøya, Åfjord – Flenstad,
Åfjord-Stjern, Bessaker – Vikvatnet,

25

NTFK: Tilbringertransport Flatanger
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Det er også etablert bestillingstransport fra hurtigbåt i øyrekke når denne ankommer Dyrøy.
Mannskapet om bord på hurtigbåten bestiller til drosjesentralen, som stiller på kaia når
hurtigbåten legger til kai. Driftsdirektør i AtB forteller at bestillingstransporten fungerer på
Fosen, Snillfjord og Dyrøy, denne er imidlertid ikke evaluert av ATB enda. Det har vært
utfordrende å informere om bestillingstransporten til brukerne. Kommunene som benytter taxi
i bestillingstransporten i Sør-Trøndelag gir videre tilbakemelding om at det er vanskelig å
bestille transport/taxi, og det er vanskelig å nå drosjeselskapet på telefon.

«Kunden må oppnå kontakt umiddelbart skal dette fungere».

AtBs bestillingstransport koster ca. kr 500 000 i året. Det er pr i dag ikke vedtatt nye prosjekter
innenfor bestillingstransport i distriktet. I leveranseavtalen for 2017 står det kun at AtB skal
bidra i Smart-prosjektet, ikke noe annet om bestillingstransport. Det nye Smart-prosjektet er
STFKs forsøk på å imøtekomme dereguleringen av drosjemarkedet (ûber osv.). Det er ikke
styrt av AtB, men AtB er representert i prosjektet.

AtB mener at busstilbudet i Sør-Trøndelag er langt bedre enn i Nord-Trøndelag, og dermed at
behovet for bestillingstransport er større i Nord-Trøndelag. Skoleskyssen i STFK er blant annet
åpen for alle, i NTFK er denne lukket. Åpne skolelinjer gir en langt bredere flatedekning og
åpner potensielt for flere lokale reiser. Utfordringen ligger i skolestart/skoleslutt og de tjenester
som publikum ønsker å få gjort på kommunesenter. Tilbudet i STFK er bekjentgjort gjennom
ett kontaktpunkt og ikke via flere ulike operatører. Alle linjer i STFK ligger i reiseplanlegger,
unntatt skolelinjer som grunnet ulik skolekalender i ulike kommuner har gjort dette vanskelig.
Fra skoleåret 2017/2018 er denne lik, og det gjør det mer aktuelt også å tilby disse i
reiseplanlegger. Skolelinjene ligger også på AtB.no med full rutetabell.

Tilbakemeldingen på bestillingstransporten i Sør-Trøndelag er at brukerne foretrekker å ta
rutebuss, fordi de kan være trygge på at den faktisk går. De slipper dermed usikkerheten ved
for eksempel at taxiselskapet ikke tar telefonen – jf. Fosen, hvor kunder ikke når frem på
telefon når de ønsker å bestille bestillingstransport.
AtB har ikke evaluert tilbudet i NTFK vedrørende bestillingstransport. Bestillingstransporten i
NTFK er billig, trolig grunnet få brukere. En annen forskjell er at i Nord-Trøndelag regionalt
benyttes tog, eks. mellom Levanger og Steinkjer. Der bringes innbyggere til tilknyttede
knutepunkt for tog. Videre er bestillingstransporten i Nord-Trøndelag fleksibel, mens i SørTrøndelag er denne basert på tid.
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Driftsdirektør forteller at hvis AtB hadde fått mulighet til å kjøre rutetilbud i tillegg til
skolebusskjøring i distriktet, kunne AtB levert tilsvarende rutetilbud og bestillingskjøring som
Nord-Trøndelag. I dagens situasjon har imidlertid ikke AtB mulighet til å fremme en kostnad
fra 20. til 30 mill. for å drive bestillingstransporten i STFK.

Figuren under viser det ordinære rutetilbudet geografisk innen kollektivtrafikken for buss, ferge
og båt i NTFK og STFK.
Figur 2 Rutekart over dagens kollektivtilbud i Trøndelag

Kilde: ATB
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6.1.3 Oppsummering
Både i NTFK og STFK har man et tilpasset tilbud i alle deler av fylket. Men ulike forutsetninger
gjør at tilbud og løsningsmåter likevel blir forskjellige.

Det er betydelige forskjeller ved bestillingstransporten i NTFK og STFK. I NTFK har man over
lengre tid arbeidet med å etablere et godt tilbud til bestillingstransport. Dette erstatter delvis
det ordinære rutetilbudet med lavt kundegrunnlag, samt behovet for kollektivtilbud i
kommunene. NTFK tilbyr servicetransport og tilbringertransport i bestillingstransporten. I 2014
var det 70 000 reisende knyttet til bestillingstransporten i NTFK.

STFK har i hovedsak satset på bussruter fra regionsentra ute i distriktene og inn til Trondheim.
I STFK er det bestillingstransport for noen områder, i hovedsak på Fosen og Snillfjord og fra
hurtigbåt i øyrekka. Det vises også til at der Taxi benyttes til bestillingstransport, er det
utfordringer med å nå operatør på telefon i STFK. Bestillingstransporten er ikke evaluert i
STFK. Det er videre ikke vedtatt nytt utvidet tilbud for bestillingstransporten i STFK, da man
mangler finansiering (ca 20-30 mill.) hvis man skulle ønske å gi et tilsvarende tilbud som
samsvarer med det i NTFK.

Bestillingstransporten i Nord-Trøndelag er i noen grad fleksibel, mens i Sør-Trøndelag er
denne basert på tid.

Undersøkelsen viser at et nytt tilbud innen bestillingstransport bør baseres på en dypere
analyse av kollektivtilbudet i hele regionen. En klargjøring av kriterier som skal legges til grunn
for bestillingstransport og hvordan denne skal finansieres er viktig. Det å ha kunnskap om
f.eks.: trafikkgrunnlag, geografi, reisemønster, aktivitetsmønster, behov for rutetilbud etc., før
man fatter en beslutning om bestillingstransporten er relevant. Det er også et spørsmål om
bestillingstransporten i NTFK og STFK skal være lik i hele regionen, noe som er viktig å
avklare.

Planlegging av bestillingstrafikk dreier seg ikke om å måle ulike løsninger opp mot hverandre,
men en vurdering av hvilke reisemuligheter man vil gi befolkningen i regionen. Økonomien i
dette synes å være klar:
-

Noen av reise- og aktivitetsmønstrene er så stabile at de kan danne grunnlag for faste ruter
i linjetrafikk.

-

Ellers vil det være hensiktsmessig å tilpasse ulike former for bestillingstrafikk som
driftsform dersom dette blir billigere og/eller bedre.
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7 Høring
Fylkesrådmannen og AtB har hatt anledning til å gi tilbakemelding på en foreløpig versjon av
rapporten.

STFK
Fylkesrådmannen har gitt tilbakemelding i brev av 28.04.2017 (vedlegg 1). Høringssvaret har
ikke medført endring i faktagrunnlag i rapporten, imidlertid har:
-

Fylkesrådmannens kommentar fra side 2, «Ad kapittel 3.1.3 styringsdialog STFK – AtB i
forbindelse med fergeanbud» blitt lagt inn i rapporten på side 17.

Ang. fylkesrådmannes kommentarer til kapittel 3.
Revisor er enig i presiseringen fra fylkeskommunen i første avsnitt. Det synes likevel å være
slik at AtB på enkelte områder opplever noen grad av deljestyring utover hva de selv ønsker
og ser behov for.

Ang. fylkesrådmannes kommentarer til kapittel 4.
Fylkesrådmannen er enig i kapitlets avsluttende konklusjon «Vår undersøkelse viser at det er
udekkede behov knyttet til rapportering og analyser. Dette bør håndteres i leveranseavtalen».
Fylkesrådmannen mener løpende rapporterings og analysebehov som hovedregelen skal
være avtalefestet, men at det samtidig må være rom for å bestille ytterligere analyser og
rapporter når situasjon og saksbehandling krever det.

Revisor er enig i dette. Konklusjonen i kapittel 4 nyanserer i forhold til dette.

Ang. fylkesrådmannes kommentarer til kapittel 5
Poenget var å få frem den enkle sammenhengen at man bør bruke bestillingstransport der
dette er billigere/bedre enn annen type kollektivtrafikk. Så er det selvfølgelig en rekke faktorer
som påvirker økonomien utover de punktene som revisor har nevnt i rapporten.
Fylkesrådmannens kommentar fra høringssvarets side 3 vedr. «Kapittel 5 «I hvilken grad er
kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets vedtak» har blitt lagt inn i rapporten på
side 42, da dette gir leseren nyttig tilleggsinformasjon.
AtB
AtB har gitt tilbakemelding i brev av 01.05.2017 (vedlegg 2). Vi har endret rapporten på
følgende områder i samsvar med høringsbrevet.
-

Vi har lagt inn et avsnitt på side 22 i rapporten i samsvar med AtBs merknader knyttet til
manglende signering av leveranseplanen, og kommentert dette i kap. 3.2 Oppsummering.
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8 Konklusjoner og anbefalinger
Her følger vår konklusjon på vår undersøkelse om kollektivtrafikken i distriktet.

1. Hvordan har STFK og AtB jobbet for å bedre kollektivtilbudet i distriktene?
Data og dokumentgjennomgang tyder på at AtB i dag har systematisk oversikt over den
faktiske tilstanden på tilbudet, og over områder ved regionkjøringen der det er behov for
forbedringer. Innenfor det tilgjengelige økonomiske handlingsrommet sørger man for en
hensiktsmessig kollektivtrafikk i distriktet.

AtB synes å oppleve noen grad av deljestyring utover hva de selv ønsker og ser behov for.
STFK arbeider med en ny mal for organisering av samarbeidet mellom STFK og AtB. Dette
inkluderer bl.a. et bestillingsskjema for utredningsoppdrag, vurderinger, analyser og
anskaffelser til ATB fra STFK. I tillegg ser man på hvordan samarbeidsprosessen mellom
STFK og ATB skal foregå. God dialog og hensiktsmessig styring av AtB er viktig for et best
mulig kollektivtilbud i distriktet, og det er positivt at man har en løpende prosess for å få til et
best mulig samarbeid.

STFK må ha data fra AtB, men rapportering utover det som er avtalt synes å være
ressurskrevende for AtB. Her vil det være hensiktsmessig at leveranseavtalen inngås på et
«tidlig nok» tidspunkt, samt at man vurderer å få på plass et egnet verktøy
(datavarehus/rapportgenerator) som kan lage nødvendige rapporter og oversikter mer
enkelt/automatisk.
2. I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets vedtak og
føringer?
Revisjonen vurderer at det er etablert gode rutiner for vedtaksoppfølging i form av regulære
oppfølgingsmøter mellom STFK og ATB, den avtalte rapporteringen, samt annen
oppdragsdialog mellom STFK og AtB. Dette bidrar til å sikre at virksomheten handler innenfor
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Den formelle styringslinjen for selskapet går til styret og
generalforsamlingen, men det er en tett dialog mellom administrasjonen i STFK og AtB i
forbindelse med oppfølging av den årlige leveranseavtalen og øvrige vedtak som er fattet i
fylkestinget. Vi konkluderer med at dagens kollektivtilbud antas å være i tråd med Fylkestingets
vedtak og føringer.

Årsrapporten, sammen med dialog og den øvrige avtalte rapporteringen, inneholder mye
informasjon om kollektivtrafikken i distriktet. Revisjonen mener at fylkeskommunen generelt
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sett kan vurdere en mer systematisk tilbakemelding på oppdragene i leveranseplanen, samt
eventuelle skriftlige oppdrag utover dette. Dette for eksempel ved å utarbeide en løpende
oversikt over politiske vedtak, leveranser, hva som er levert, ansvarlig saksbehandler, frister
mm.

STFK uttrykker ønske om å bedre informasjonen for å ta de riktige valgene og påvirke
utformingen av kollektivtransporttilbudet; gjennom bedre analyser knyttet til ressursbruk,
prioriteringer og konsekvenser. Det bør klargjøres hvilke behov fylkeskommunen har, og
deretter bør dette i leveranseavtalen som en bestilling til AtB. Utover dette må det samtidig må
være rom for å bestille ytterligere analyser og rapporter når situasjon og saksbehandling krever
det.
3. Hvilke prosesser har fylkesrådmannen og ATB igangsatt for å få på plass
ordninger for bestillingstransport?
Uten tilførsel av friske midler er det utfordrende å få til et økt tilbud innenfor bestillingstransport
utover det prøveprosjektet som har vært gjennomført og dagens tilbud. Prøveprosjektet har
imidlertid medført en del læringseffekter for de involverte i fylkeskommunen og AtB.

Både AtB og STFK synes å planlegge for flere muligheter for samordning og økt fleksibilitet av
ulike transporttjenester i forbindelse med nye anbudsutlysninger. Det å utvikle en felles
informasjons- og formidlingsløsning for drosje i Trondheim, i tråd med fylkestingets bestilling i
sak 44/16, kan være en nødvendig vei å gå i denne prosessen.

Det er videre sannsynlig at en samordning av kollektivtrafikken under STFKs ansvarsområde,
samt

statlig

og

eventuelt

kommunalt

ansvarsområde,

kan

bidra

til

å redusere

fylkeskommunens utgifter på kollektivområdet. Her bør man kartlegge de ulike offentlige
transportordningene når det gjelder muligheter og rammebetingelser, herunder vurdere om det
økonomiske potensialet er stort nok til at det er verdt å bruke tid og ressurser på å gå videre
med dette arbeidet.
4. Hvilke

forskjeller

er

det

mellom

NTFK

og

STFK

når

det

gjelder

bestillingstransport i distriktene?
Det er betydelige forskjeller ved bestillingstransporten i NTFK og STFK. I NTFK har man over
lengre tid arbeidet med å utvikle et tilbud med bestillingstransport. Dette erstatter delvis det
ordinære rutetilbudet med lavt kundegrunnlag, samt behovet for kollektivtilbud i kommunene.
I STFK er rutetilbudet basert på regionrutene og skoleskyssen, mens man har innslag av
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bestillingstransport for noen områder, i hovedsak på Fosen og Snillfjord og fra hurtigbåt i
øyrekka.

Et nytt tilbud innen bestillingstransport i STFK bør vurderes og baseres på en dypere analyse
av kollektivtilbudet i hele regionen. Økonomien i dette synes å være klar:
-

Noen av reise- og aktivitetsmønstrene er så stabile at de kan danne grunnlag for faste ruter
i linjetrafikk.

-

Ellers vil det være hensiktsmessig å tilpasse ulike former for bestillingstrafikk som
driftsform dersom dette blir billigere og/eller bedre.

8.1 Anbefalinger
1. STFK bør utrede hvilke behov de har for utvidet detaljrapportering fra AtB, og vurdere
å legge dette inn som en bestilling i leveranseplanen.
2. Fylkeskommunen bør vurdere en mer systematisk oversikt over hva som er bestilt av
hos AtB, med tilhørende oversikt over vedtak, krav til leveranser, hva som er levert,
ansvarlig saksbehandler og frister, mm., for det enkelte oppdrag.
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Vedlegg 1
REVISJON MIDT-NORGE IKS
Statens Hus
Sandenveien 5
7300 ORKANGER
[Felt]

Vår referanse
201618878-3

[Felt]

Deres referanse

Dato
28.04.2017

Høringssvar Rapport om kollektivtrafikk i distriktene
Viser til foreløpig rapport «Forvaltningsrevisjon Kollektivtrafikk i distriktene» mottatt 11.april
2017. Her følger fylkesrådmannens høringssvar.
Generelt gir rapporten et bilde av at prosessene mellom fylkestinget og fylkeskommunen
som oppdragsgiver og bestiller og AtB som planlegger, mottaker og iverksetter av
oppdragene har vært både omfattende og til dels kompliserte. Som det også kommer godt
fram i rapporten har dette også vært gjenstand for læring, utvikling og tilpasning av
prosessene underveis. Dette generelle bildet samsvarer også med fylkesrådmannens
erfaring.
En av de store politiske bestillingene som har preget og opptatt samarbeidet mellom AtB og
fylkesrådmannen de senere årene har vært å få kontroll på den store og uventede
kostnadsveksten som kom innenfor kollektivområdet i perioden 2012-2014. I stor grad kom
denne kostnadsveksten etter nye anbud i distriktene. Fylkesrådmannen og AtB har fra 2015
opparbeidet god økonomisk kontroll og leverer nå et kollektivtilbud innenfor budsjett.
Rapporten omtaler ikke dette i noen vesentlig grad, men det er et godt eksempel på
fylkesrådmannens og AtBs evne til å samhandle og gjennomføre tiltak og politiske
bestillinger.
Rapportens konklusjoner og anbefalinger slik de fremkommer i kapittel 8 samsvarer godt
med Fylkesrådmannens egne vurderinger av de spørsmål som rapporten har forsøkt å
besvare.
Rapporten gir på enkeltområder beskrivelser som fylkesrådmannen allikevel ønsker å
kommentere i det følgende:

kapittel 3 «Hvordan har STFK og AtB jobbet for å bedre kollektivtilbudet i distriktet?»
Kapitlet beskriver ulike arbeidsprosesser. Side 19, nest siste avsnitt oppsummeres en
problemstilling som: «AtB opplever at STFK på enkeltområder forsøker å detaljstyre ut over
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det som skulle være nødvendig for å ha en overordnet styring på kollektivfeltet, eksempelvis
slik man følger opp fergeanbudet. …»
Fylkesrådmannen vil påpeke ut over det som fremkommer i rapporten at ethvert anbud, i
tillegg til selve mandatet også krever ivaretakelse og samkjøring av praktiske, juridiske og
avtalemessige grensesnitt mot annen fylkeskommunal infrastruktur og planverk.
Fylkesrådmannen mener dette, inntil andre løsninger foreligger, må ivaretas gjennom
samarbeid og åpen dialog mellom bestiller og oppdragstaker. I rapporten beskrives
problemet som uklarheter i hvor ansvarsdelingen mellom AtB og STFK går og
fylkeskommunens behov for styring og kontroll (siste avsnitt side 19). Dette blir etter
fylkesrådmannens vurdering en feilaktig beskrivelse og oppsummering av de prosesser som
er gjennomført og der begge parter (fylkesadministrasjonen og AtB) har hatt stort behov for
kunnskapsoverføring og erfaringsbygging.
Ad kapittel 3.1.3 styringsdialog STFK – AtB i forbindelse med fergeanbud
Prosessene rundt anskaffelse av fergetjenester er flere steder i rapporten kommentert og
eksemplifisert fra AtB’s side som prosesser som har vært uheldig håndtert fra
fylkesadministrasjonens side. Fylkesrådmannen mener rapportens beskrivelse ikke gir et
riktig bilde av hvordan disse prosessene har forløpt og hvorfor prosessene har forløpt som
de har gjort. Fylkesrådmannen finner det derfor riktig å her kommentere forholdene rundt
dette litt nærmere. De to første strekpunktene på side 14 omhandler fergeanbud 2017-2019.
I første punkt sier AtB at de ikke fikk noe mandat og i andre punkt at mandatet var uklart. Det
korrekte er at oppdraget fra fylkesrådmannen var å skaffe et fergetilbud med «minst dagens
kapasitet» (2014). Mandatet var kort men fylkesrådmannen er ikke enig i at mandatet var
uklart. Kontraktens varighet var samtidig gjenstand for avklaring mellom partene (ref side 25 i
rapporten «Et eksempel på politiske vedtak som har vært vanskelig å følge opp, er
fylkestingets vedtak om at AtB skulle tilpasse tidsrytmikken til kommende ferjeanbud ..»)
AtB utarbeidet et konkurransegrunnlag på egen hånd i henhold til føringene. Dette ble sendt
til STFK for gjennomlesing. Før konkurransegrunnlaget ble lagt ut ble det gjort endringer av
AtB, uten at STFK ble varslet. Dette avstedkom i februar og mars 2015 spørsmål og
avklaringsrunder mellom Fylkesutvalget, fylkesrådmannen og AtB i forhold til de de
kapasitetskrav som AtB hadde spesifisert i konkurransegrunnlaget.
Fylkesrådmannen mener AtB’s fremstilling er mangelfull og uriktig i forhold til partenes, rolle
delaktighet og involvering i denne prosessen. Fylkesrådmannens involvering i denne
prosessen ble utløst av behovet for riktig og rett-tidig informasjon for å sikre at oppdragene
ble løst innenfor politisk bestilling og øvrig rammeverk. Involveringen ble nødvendigvis
sterkere når signaler og informasjon underveis indikerer endringer som kunne være i
uoverensstemmelse med bestillingen.
Det som omtales rundt anbudsprosesser ferge (rapportens side 14 og 25), viser at det er et
behov for åpen og løpende dialog i prosesser der vedtak, oppdrag og mandat krever
avklaringer. Dette selvfølgelig i tillegg til gode, tydelige og formaliserte bestillinger.
Fylkesrådmannen vurderer at utfordringen ikke ligger i hvorvidt partene forespør eller
involverer seg i detaljer, men heller hvorvidt partene lykkes i å strukturere dialogen og å
gjennomføre avklaringsprosessene. En klar og riktig ansvarsdeling er en målsetning for
begge organisasjoner, men i en utviklingsfase kan ikke mangel på en optimal ansvarsdeling
erstattes med mindre dialog eller at prosesser lukkes innenfor den enkelte organisasjon.
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Fylkesrådmannen er enig i kapitlets avsluttende konklusjon «En sentral del av disse
prosessene bør være å utpensle tydelige mål for hvordan rollefordelingen mellom AtB og den
nye fylkesadministrasjonen skal utvikle seg.»

kapittel 4 «I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets
vedtak»
Generelt så er STFK ansvarlig for rapportering av data fra bla. kollektivtilbudet internt til
politisk ledelse, innenfor Miljøpakkesamarbeidet, til staten samt gi Kostratall til SSB som
grunnlag for offentlig statistikk. Dette nødvendiggjør tilgang til data fra AtB. Hvilken tilgang
STFK skal ha til budsjetter, planer og data er partene uenige om.
Fylkesrådmannen er enig i kapitlets avsluttende konklusjon «Vår undersøkelse viser at det er
udekkede behov knyttet til rapportering og analyser. Dette bør håndteres i
leveranseavtalen». Fylkesrådmannen mener løpende rapporterings og analysebehov som
hovedregelen skal være avtalefestet, men at det samtidig må være rom for å bestille
ytterligere analyser og rapporter når situasjon og saksbehandling krever det.

Kapittel 5 «I hvilken grad er kollektivtilbudet i distriktene i tråd med fylkestingets
vedtak»
I kap 5.1 og 5.2 beskrives blant annet økonomiske sammenhenger rundt drift av
bestillingstransport sammenlignet med rutetransport. Kapitlet kan gi inntrykk av et mer
begrenset økonomisk handlingsrom enn hva som er realiteten da en av de store
kostnadsmessige fordelene med bestillingstransport ikke er tatt med inn i sammenligning og
resonnementer. Dette er at driftskostnader med bestillingstransport bare påløper når behovet
for transport er til stede, og ikke som ved ordinær linjetransport hver gang ruta går også uten
passasjerer. Bestillingstransport har derfor en stor kostnadsbesparende effekt framfor
linjetransport der reisebehovene er sporadiske. I tillegg har bestillingstransport en
«gratiseffekt» ved at man kan knytte bestillinger til eksiterende transport (for eksempel
skoletransport)
kapittel 8 konklusjoner og anbefalinger
Rapportens konklusjoner og anbefalinger slik de fremkommer i kapittel 8 samsvarer godt
med Fylkesrådmannens egne vurderinger av de spørsmål som rapporten har forsøkt å
besvare.

Med hilsen

Erlend Solem
Fylkesdirektør for Samferdsel

Rolf Granlund
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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