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Svar på 10 dages forespørgsel om handicaptransport, Keld Hvalsø – 
Enhedslisten. 
 
I hvilke år kørsel med børn med handicap blevet sendt i udbud?  
For Børn under §41 ved Handicapcentret for Børn foregik det første udbud i 
2015.  
For det koordinerede kørselstilbud på tværs af magistratsafdelingerne blev 
udbud og opstart gennemført i 2016.  
På baggrund af at en leverandør opsagde samarbejdet med Aarhus Kom-
mune i september 2016, har der i 2017 været afholdt et udbud dækkende 
Langagerskolen samt alt kørsel for MSO til/fra lokalcentre, dette med kon-
traktstart d. 05.02.2018. 
 
 
Hvad har ”ekstraordinære udgifter” i anledning af udbudsforretninger-
nes fejlfunktioner været i kontanter? 
Der er opgjort ekstra udgifter på 11 mio. kr. for 2016 og afdelingerne er kom-
penseret herfor. Også for 2017 er der betydelige ekstra udgifter som vi læg-
ger op til at kompensere for. Merudgifterne skyldes ikke fejlfunktion, men en 
række forskellige forhold. 
 
 
Hvilke tidstab har udbudsforretningerne ført til i form af ventetid for 
pædagoger/lærere og forældre? 
Der er udbetalt en engangskompensation til alle institutionerne på tværs af 
magistratsafdelingerne på 0,9 mio. kr. Fordelingen er sket efter antal person-
ture.  
Der findes ikke nogle tal for ventetid hos forældre. 
 
 
Hvor mange og hvilke situationer med angst og udadreaktion her der 
været, når forsinkelser og omvejskørsel og støj i kabinen har ramt børn 
med autisme, ADHD og andre lidelser? 
Der er ikke på Kørselskontoret foretaget en registrering af hvor mange reak-
tioner/situationer med angst og udadreagerende adfærd der har været. Vi er 
dog bekendt med at der til tider opstår situationer, men disse er naturligvis 
forsøgt afværget hurtigst muligt i samarbejde med forældre, institution og le-
verandør. 
Det koordinerede kørselstilbud oplever en markant bedre driftssituation, bla. 
var skolestart i august 2017 ifølge skolernes tilbagemeldinger, markant 
bedre sammenlignet med skolestart 2016. 
 
 
Hvilke ”besparelser” forventes i det snart iværksatte nye udbud at give 
anledning til? 
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I det seneste afholdte udbud forventes besparelser på 20-25% i forhold til 
prisen i 2017. Den nye leverandør er startet kørslen 5. februar. 
 
Hvilke ”børnesygdomme” og afledte ekstraudgifter forventes ved den 
nye opgave-overtagelse? 
Vi antager at der spørges ind til det seneste udbud, med kontraktstart d. 5. 
februar 2018. Her har der ikke været ”børnesygdomme” ifølge Langagersko-
lens ledelse. Hverken skoleledelsen eller Kørselskontoret har hørt om ure-
gelmæssigheder via skolebestyrelsen. Det er således Kørselskontorets op-
fattelse at denne kontrakt start er kommet fornuftigt fra start og bør derfor 
ikke føre til afledte ekstraudgifter. 
 
 
Hvilke mer-køretider forventes for børnene under den nye opgavevare-
tagelse? 
Der er ikke fuldt sammenlignelige tal fra tidligere ordninger. Generelt vurde-
res der ikke at være mer-køretider, men det modsatte, pga. stringent over-
holdelse af serviceregler.  
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