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Forslag til behandling under punkt 19 på Regionsrådets møde 11. marts: Ram-
mer for fornyelse af kontrakter om ambulanceberedskab.  
 
Stillet af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.  
 
Det foreslås,  
 
1. at ambulancedriften udbydes i 6 delaftaler,  
2. at én leverandør højst kan varetage ambulancedrift i 4 af 6 delaftaler,  
3. at liggende persontransport udbydes i 4 delaftaler, 
4. at regionen afgiver et kontrolbud for såvel ambulancedrift som liggende person-

transport (d.v.s. liggende sygetransport), og 
5. at udbudsmaterialet sendes i høring i april måned. 
 
Aftale mellem de 4 partier vedlægges i kopi til orientering. 
 
Bemærkninger:  
 
Administrationen kan vedrørende det stillede forslag yderligere oplyse følgende: 
 
I forbindelse med den hidtidige forberedelse af udbuddet har der efter råd fra regio-
nens eksterne juridiske konsulent, kammeradvokaten, været gennemført en høring af 
markedet ved en såkaldt teknisk dialog med individuelle møder med enslydende dags-
orden med alle interesserede leverandører. Der er efter udbudsreglerne mulighed for 
også at foretage en supplerende skriftlig, offentlig høring af udbudsmaterialet med 
henblik på at få yderligere input fra potentielle tilbudsgivere. Udbudsmateriale vedrø-
rende ambulanceberedskab vil kunne sendes i høring i april måned, mens udbudsmate-
rialet vedr. liggende sygetransport først kan være klar til udsendelse i høring i august 
måned. 
 
Såfremt regionsrådet vedtager forslaget indebærer det derfor følgende konsekvenser 
for bl.a. tidsplanen: 
 



   Side 2 

 

1. Ultimo Marts: endelig høringsversion af udbudsmateriale vedr. ambulance-
beredskab godkendes af den administrative styregruppe efter ekstern juridisk 
rådgivning (kammeradvokaten) 

2. April: høringsperiode for udkast til udbudsmateriale for ambulanceberedskab 
3. Maj: administrativ behandling af indkomne høringssvar 
4. Juni: regionsrådets behandling af høringssvar vedr. udbud af ambulancebe-

redskab og tildelingskriterier for udbuddet 
5. Juli – september: udbud gennemføres for ambulanceberedskab 
6. August - september: høringsperiode for udkast til udbudsmateriale for lig-

gende sygetransport   
7. Oktober – november: tilbudsvurdering for udbud af ambulanceberedskab 
8. November: regionsrådets behandling af høringssvar vedr. udbud af liggende 

sygetransport 
9. December: regionsrådets behandling af sag vedr. leverandørvalg for ambu-

lanceudbud – 
10. December – februar: udbud gennemføres for liggende sygetransport 
11. April 2015: regionsrådets behandling af sag vedr. leverandørvalg for liggende 

sygetransport 
 
Såfremt forslaget fra de fire partier vedtages vil det endvidere indebære, at sag 22 på 
regionsrådets dagsorden for mødet den 11. marts 2014 om tildelingskriterier udgår af 
dagsordenen, idet indstilling om valg af tildelingskriterier for ambulanceberedskab fo-
relægges sammen med vurdering af høringssvar vedr. udbudsmaterialet på regionsrå-
dets møde i juni.  
 
Da udbudsprocessen forskydes tidsmæssigt vil en vedtagelse af forslaget tillige inde-
bære, at optionen vedrørende forlængelse af de nuværende kontrakter må udnyttes 
fuldt ud, således at kontrakterne administrativt forlænges indtil udgangen af januar 
2016. 




