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Vedr. tidsplan for ambulanceudbud 

 

De nuværende kontrakter med Falck A/S, Københavns Brandvæsen samt Frederiks-

berg Brandvæsen udløber 31. januar 2015. Der er mulighed for forlængelse i op til ét 

år (12 måneder). 

 

Ud fra et ønske om at tilgodese konkurrence på markedet og ikke favorisere eksiste-

rende leverandører skal der samlet afsættes minimum 21 måneder fra en beslutning 

om at gennemføre et udbud til løsningen kan gå i drift. Det minimumstal dækker over 

4 måneder til forberedelse, 2 måneder til den lovpligtige udbudsperiode og 3 måneder 

til behandling af tilbud og politisk forelæggelse. Hertil kommer evt. forsinkelse ek-

sempelvis ved klager. Endelig skal der, af hensyn til evt. nye leverandører, afsættes 

mindst 12 måneder til implementeringsperiode. 

 

Regionsrådet træffer beslutning om ambulancestrategi i oktober 2013 

Hvis der træffes beslutning om strategi for ambulanceudbuddet i oktober 2013, vil ud-

budsbekendtgørelsen ifølge tidsplanen kunne offentliggøres i marts (efter politisk 

godkendelse af tildelingskriterierne) og således have driftsstart 1. september 2015. 

Dvs. at de nuværende kontrakter skal forlænges med 7 måneder.  

 

Regionsrådet træffer beslutning om ambulancestrategi i januar 2014 

Hvis der først træffes beslutning om strategi for ambulanceudbuddet efter Regions-

rådsvalget dvs. tidligst på mødet i januar, vil udbudsbekendtgørelse først kunne offent-

liggøres juni 2014 og således have driftsstart tidligst den 1. december 2015. Dvs. at de 

nuværende kontrakter skal forlænges med 10-12 måneder.  

 

Konsekvenser ved udskydelse af beslutning til januar 2014 

En konsekvens ved udskydelse af beslutningen er, at opnåelse af den forventede sy-

nergi og hensigtsmæssige driftsstart ved adskillelse af udbud af ambulancer og syge-

transporter vanskeliggøres af, at udbuddene skal køres sideløbende. 

 

Desuden vil der være en risiko behæftet ved at optionen på forlængelse af kontrakter-

ne bruges fuldt ud, og derved ikke levner mulighed for at have et juridisk grundlag 

yderligere at forlænge på, hvis der skulle opstå forsinkelse i processen eller uforudsete 

begivenheder. Denne risiko skal især ses i lyset af kontrakternes økonomiske omfang 

og i lyset af, at ambulanceberedskab er en kritisk opgave for Region Hovedstaden. 


