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Inddragelse af de faglige organisationer før udbud

På EUs side for udbud af tjenesteydelser kunne man i sidste uge læse, at Region Midtjylland og Region
Nordjylland nu går i gang med de indledende øvelser frem mod et kommende nyt udbud af
ambulancekørsel i 2020.
Reddernes Landsklub ﬁnder det positivt, at der nu er kommet en større bevågenhed omkring
Regionernes muligheder frem mod kommende udbud, herunder også, at der laves en såkaldt
indledende markedsdialog. I artiklen på beredskabsinfo.dk står også nævnt, at denne markedsdialog
som udgangspunkt kan indeholde emner omkring køretøjskrav, basefaciliteter og beredskabstyper mm.
Vi har den klare holdning, at udbudstekster og mindstekrav skal udarbejdes på baggrund af de
gældende overenskomster på hele markedet. Således er det ikke overenskomsterne, der skal tilrettes
på baggrund af udbudskrav men udbuddet, der skal tilrettes efter overenskomsterne. Reddernes
Landsklub vil gerne sende en generel opfordring til, at der i højere grad inddrages faglige
repræsentanter i arbejdet frem mod udarbejdelsen af udbudsmaterialer og mindstekrav.
Herudover mener vi, at arbejdsmiljøet skal i højsædet, hvorfor der bør indtænkes en lang række af
mindstekrav i forhold til basernes opbygning og placering, ambulancernes opbygning og indretning og
meget mere. Vi har igennem de seneste år set forskellige mindstekrav på tværs af regionerne, hvor der
i nogle områder har været krav om elektroniske patientbårer i ambulancerne. Dette krav bør gøres
landsdækkende, således det er ufravigeligt at virksomhederne og operatørerne implementerer
elektroniske bårer.
Vi har i Reddernes Landsklub et stort kendskab til branchen som helhed og særligt, når det kommer til
muligheder i overenskomsterne. Vi har et indgående kendskab til faget som ambulanceredder, og vi vil
derfor klart anbefale, at Danske Regioner forsøger at inddrage de faglige organisationer, herunder også
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Reddernes Landsklub i arbejdet.
Du kan også læse mere i artikelen fra beredskabsinfo d. 10.04.2019: To regioner tager første skridt til
udbud af ambulancekørsel og sygetransport
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