
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side] 

Budget/finansieringsforslag: Styrkelse af konkurrencen på ambulanceområdet

Fremsat af: Administrationen 

Formål og indhold  

I rapporten ”Styrket konkurrence på ambulancemarkedet”, som er udarbejdet i regi af Danske 
Regioner fremsættes 18 anbefalinger til, hvad regionerne fremadrettet kan gøre for sikre en 
reel og styrket konkurrence på markedet for ambulancedrift.  

På mødet i Sundhedsudvalget den 24. april 2019 blev udvalget orienteret om rapportens 

anbefalinger og de foreløbige overvejelser i Region Hovedstaden i forhold til at udforme en 

egentlig udbudsstrategi frem mod udløbet af de nuværende kontrakter på ambulanceområdet. 

Der er planen, at Forretningsudvalget på mødet i august får præsenteret et første bud på en 

samlet strategi for håndtering af udløbet af de nuværende ambulancekontrakter. 

Uanset udfaldet af overvejelser og drøftelserne omkring den kommende strategi bliver, så er 

det dog allerede nu tydeligt, at regionen bør overveje etableringen af egne baser til 

ambulancerne og redderne. Dette skyldes at dette kan være en stor barriere for eventuelle nye 

leverandører eller kan være en nødvendighed for selv at kunne varetage dele af 

ambulancedriften.  

De nuværende 5 kontrakter udløber den 1. februar 2022 men med mulighed for forlængelse. 

De interne forberedelser af et kommende udbud af ambulancedriften bør igangsættes i løbet 
af efteråret 2019/foråret 2020. Herunder bør der foreligge en afklaring af og et 
beslutningsgrundlag for etablering af eventuelle egne baser i foråret 2020, herunder placering 
og størrelse. Overvejelser om hvor mange baser der eventuelt skal etableres, hvor de skal 

placeres og effekt på responstider, vil være en del af de mere strategiske overvejelser om 
håndteringen af et udbud.  

Såfremt det besluttes, at der skal etableres en eller flere egne baser, skal disse være klar til 

drift i slutningen af 2021.  

Et forsigtigt estimat tyder på, at det koster ca. xx mio. kr. at etablere en base til yy 
ambulancer. 

Etablering af baser kan enten ske ved at der afsættes midler på anlægsbudgettet (mindre beløb 
i 2020 og et større beløb i 2021) eller at man træffer beslutning om, at ville anvende et OPP-
konstruktion for finansiering og etablering af baserne. Sidstnævnte kan være en fordel i en 

situation, hvor regionens anlægsramme er under pres.  

Af hensyn til beslutningsprocessen i 2020 kunne det være hensigtsmæssigt, at der indarbejdes 
følgende tekst i en budgetaftale. 

”Partierne bag budgetaftalen er enige om, at man i foråret 2020 forelægges et 
beslutningsgrundlag vedr. etablering af en eller flere ambulancebaser, og at partierne er enige 
om, at der enten afsættes et rådighedsbeløb på investeringsbudgettet 2020-2023 eller at man 

finansierer en eller flere baser ved at indgå et OPP-samarbejde.”  



 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2020 2021 2022 2023 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
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