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Referat fra møtet i Kontraktskomiteen 09.03.2023 

Dato:  09.03.2023 

Sted:  Teams 

Tid:  Kl. 09.00 – 13.00  

Møteleder:  Frode Stefanussen 

Referent:  Daniel Rees 

Til stede:  Frode Stefanussen (Troms), Håvard Geving (Troms), Jørgen Aune (Finnmark), Maria Skjervold  
(AtB), Jakob Wuttudal (AtB), Anne Høystadli (Fram), Kristine Vikhagen (Fram), Karl Inge 
Nygård (Skyss), Ina Larsen (Kolumbus), Kjell Sverre Drange (AKT), Tore Felland Storhaug 
(Vestfold og Telemark), Katrine Veslemøy Walhovd (Vestfold og Telemark), Øyvind Hanssen 
(Vestfold og Telemark), Hellik Hoff (Ruter), Erik Løvoll (Ruter), Line Camilla Werner (Ruter), 
Benjamin Lindborg (Ruter), Kjetil Gaulen (ØKT), Line Holmesland (AtB), Johnny Liestøl (AKT). 

Dagsorden: 

01/23 Referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent.  

02/23 Runden rundt bordet  

Snelandia: 
 

- Anskaffelser på sanntidssystem (gjennomført), billettsystem (pågår), skoleskyss (kommer).  
 

Troms fylkestrafikk: 
 

- Anskaffelser på buss i Nord-Troms (pågår), tilrettelagt skyss i flere kommuner (pågår), 
fergekontrakt Nord-Troms (gjennomført, oppstart mai 2023), fergekontrakt Sør-Troms 
(gjennomført, oppstart 1.2.2025), fergekontrakt for tre korte samband (kommer). 

- På fergekontraktene brukes både hybridferger og dieselferger. Har gitt erfaring med bruk av 
miljøkrav på ulike kontrakter. 

- Jobber med å etablere kjørekontor for tilrettelagt skyss, for å bedre kunne styre og 
koordinere samkjøring.  

AtB: 

- Anskaffelser: tilrettelagt skoleskyss i hele fylket (pågår), og fergekontrakter på en rekke 
samband (kommer). 
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Fram: 

- Anskaffelser: bussanbud Rutepakke 3 Molde og Gjemnes (pågår), busspakke 4 og 5 
(ekspressbusser, kommer), hurtigbåtkontrakt for området rundt Ålesund (kommer).  

- Jobber med nytt billetteringssystem om bord på busser og hurtigbåter. 

Skyss 

- Anskaffelser: båtsamband Bergen-Askøy-Knarvik (gjennomført), hurtigbåt rutepakke 1 (arbeid 
med ferdigstilling av konkurransegrunnlag pågår), tre distriktskontrakter buss i Sogn og 
Fjordane (arbeid med konkurransegrunnlag pågår), fergekontrakt 2027 i Sogn og Fjordane 
(kommer), og rutepakke 2 Sognefjorden (Implementering). 

Kolumbus: 

- Anskaffelser: Flere fergeanbud (pågår).  

AKT: 

- Anskaffelser: Større busskontrakt (med Boreal, gjennomført), mindre båtanbud i Kristiansand 
(pågår), to bussanbud nord og vest i Agder (kommer), anbud mikromobilitet og elsparkesykler 
(kommer), drosjeanbud (gjennomført i en kommune, kommer en rekke flere fremover). 

- Jobber med skoleskyssprosjekt, planer om å etablere kjørekontor for bedre koordinering.  
- Erfaringer med miljøkrav i bussanbud: Minstekrav i konkurransegrunnlaget om 1/3 

utslippsfritt, endte opp med 90 % utslippsfritt. Miljøkriteriet ble avgjørende. Prisøkning på ca. 
10 %, i liten grad knyttet til selve elektrifiseringen. 

Vestfold og Telemark: 

- Anskaffelser: drosjeanbud i 17 kommuner i Telemark (gjennomført, ca. 10 kontrakter), 
bussanbud i Grenland (pågår), bussanbud i Larvikområdet (pågår).  

Østfold: 

- Anskaffelser: Hvalersambandet (gjennomføring), bussanbud Nedre Glomma (Nobina, 
gjennomført), skoleskyss og TT i Halden og omegn (Halden taxi, gjennomført), busstranport 
linje 6 (Vy, gjennomført).  

Ruter:  

- Anskaffelser: Busskontrakter Oslo (gjennomført), bussanbud i Follo (pågår, krav om 
batterielektrisk/biogass), flere tunge anbud på spesialskyss (kommer), mindre drosjeanbud 
(Lunner/Jevnaker) 

- Når alle de nye busskontraktene i Oslo er i drift fra og med desember, vil all bytrafikken i Oslo 
være elektrifisert! 

- Elektrifisering av hurtigbåtsambandet i Oslofjorden. Pågår endringsordre-arbeid med Norled, 
konsept med batteribytte underveis. 

- På kollektivanbud.no er utkast til konkurransegrunnlag og opptak av dialogkonferanse fra 
Follo-anbudet åpent tilgjengelig for alle interesserte.  
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Sekretariatet:  
- Sjåførsikkerhet: Har sendt inn søknad til Samferdselsdepartementet om et felles seminar på 

Busworld i oktober. Søknad støttes av KS, Spekter, NHO Transport og fagforeningene. Mål er å få 
den europeiske bussbransjen i tale, og lage en rapport som veileder innkjøpere til sikkerhetskrav. 
Får tilbakemelding på søknaden trolig i månedsskiftet april/mai.  

- Samordning av offentlig betalt transport: Jobbes med et felles brev til tre departementer om å 
gjøre en pilot i Agder og Oslo på samordning av offentlig betalt transport. Har dialog med bl.a. KS 
om videre prosess.  

- Sendt inn høringsuttalelse om skjerpede miljøkrav i offentlige anbud, finnes på kollektivtrafikk.no. 

03/23 Dialogmøte med NHO Transport  

Frode Stefanussen innledet. Det er planlagt dialogmøte med NHO Transport 22. mars. Frode 
Stefanussen, Hellik Hoff og Karl Inge Nygård representerer Kollektivtrafikkforeningen på møtet, 
sammen med Daniel Rees og Olov Grøtting fra sekretariatet.  

Foreløpig skisse til agenda: 

1. Erfaringer fra konkurranser siste året  
2. Anbud og åpenhetsloven – erfaringer  
3. Sikkerhet i buss og førersikkerhet. 
4. Balansert endringsadgang i kontraktene  
5. Erfaringer med indekser, blant annet elektrisitet (spot og nettleie) samt finans/rente 
6. Gebyrer  
7. Godtgjørelser ved driftsavvik 

 
Diskusjon i møtet. Det foreslås å spille inn to nye saker: 
- Heltid for sjåfører. Aktualisert etter vedtak i Innlandet. En ting er krav fra oppdragsgiver, men 

også utfordre NHO Transport på hvordan de kan følge dette opp.  
- Bransjeutfordring med rekruttering av bussjåfører. Hvordan kan man bidra til rekruttering i 

konkurransesituasjon.  
Av hensyn til tid, foreslås det at sak 4-7 evt. kan utgå. 
 
I tillegg ønske om å invitere NHO Transport til Kontraktskomiteen for å presentere erfaringer fra  
konkurranser siste år. Det har vært gjort med hell tidligere. 

 
04/23  Sjåførsikkerhet – nye sikkerhetskrav innenfor eksisterende kontrakter  

Line Holmesland (Atb) innledet til diskusjon. 

05/23 Oppfølging av workshop om drosjeanbud på anskaffelsesseminaret   

Reidun Kvitberg Gulliksen gikk gjennom hovedfunn fra workshopen, se vedlagt presentasjon. Diskusjon 
om videre oppfølging. Oppsummeringen fra workshopen sendes ut til alle i komiteen.  

06/23  Lunsj til lunsj-seminar til høsten – samarbeid med Materiell- og miljøkomiteen 

Materiell- og miljøkomiteen har foreslått et felles lunsj-til-lunsj-seminar 20.-21. september, med tema 
rapportering, rapporteringsregime, bærekraft, batteri mm.  
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Kontraktskomiteen er positive til dette. Dato og tema er OK. Det kom i tillegg opp forslag om å sette 
tema sjåførsikkerhet på dagsorden. Sekretariatet melder tilbake til Materiell- og miljøkomiteen. 

07/23 Evaluering anskaffelsesseminar  

 Tilbakemeldinger som kom opp i møtet: 

- Fint å møtes igjen fysisk. Bra oppmøte og stemning. 
- Gode og aktuelle tema som er høyt i pannebrasken hos mange. 
- Fint med gode pauser, så det var god tid til å prate med hverandre.  
- En detalj, men ønske om bord i konferanserommet til å ha kaffekopp og skriveblokk på.  
- Planleggingsgruppa fungerte bra, gode møter og diskusjoner.  
- Det var uklare kjøreregler knyttet til om eksterne konsulenter/innleide foredragsholdere kunne 

være med på seminaret forøvrig, felles middag etc. Behov for å avklare tydelige kjøreregler til 
neste gang.  

08/23 Valg av nestleder i Kontraktskomiteen 

 Line Holmesland (AtB) ble valgt til ny nestleder. 

09/23  Presentasjon av aktuell anskaffelse: Snelandias anbud på bussdrift i Finnmark 

 Jørgen Aune fra Snelandia/Finnmark presenterte, se vedlagt presentasjon.  

10/23 Eventuelt 

 Ingen saker. 

 


