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Dette notat redegør bl.a. for sammenhængen til tidligere politiske
aftaler om udbud af transportområdet.
I omstillingsplanen fra 31. januar 2011 indgik det, at
transportområdet skulle konkurrenceudsættes. Det var en del af
besparelseskravet, at der skulle findes 3 mio. kr. på transport- og
logistikopgaverne.
Efter vedtagelsen af omstillingsplanene blev der udarbejdet en intern
transportanalyse og etableret en projektorganisation, som skulle
identificere de tværgående regionale transportopgaver, der egnede
sig til at blive konkurrenceudsat. I november 2013 fik regionsrådet
tilsendt en orientering om processen for konkurrenceudsættelsen af
regionens transportopgaver.
I 2015 blev kørsel med shuttlebus mellem Aarhus Universitetshospitals matrikler og kørsel med gods mellem regionens hospitaler
sendt i udbud. Der var frist for at byde ind på opgaverne i september
2015, og der kom kun et andet bud foruden MidtTransport. Det andet
bud gjaldt kun shuttlebus, og her var MidtTransport billigst.
Regionens styregruppe for indkøbs-, logistik- og transportområdet
undersøgte om, udbuddet skulle gå om ved at kontakte de firmaer,
som havde vist interesse for opgaverne. Tilbagemeldingerne viste, at
det var meget usikkert om, det ville ændre noget at lade udbuddet gå
om.
I oktober afgjorde styregruppen for indkøbs-, logistik- og
transportområdet, at MidtTransport kunne beholde opgaverne, og
samtidige sikrede det regionen den forventede besparelse fra
omstillingsplanen. Beslutning om udbud af understøttende opgaver,
som f.eks. intern transport, træffes i henhold til regionens
delegerings- og kompetencefordelingsregler af administrationen.
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Side 1

Leasingydelserne på de forslåede leasingrammer til MidtTransport er i
indeholdt i tilbuddet fra MidtTransport. Der er således ikke tale om
ekstra omkostninger. Denne sag skal ses i sammenhæng med, at alle
leasingaftaler i Region Midtjylland til en værdi over 5 mio. kr. skal
besluttes af regionrådet.
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