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1+2
Svaret på de to første spørgsmål er, at Responce leverer i al overvejende grad de beredskaber,
som er beskrevet i kontrakten og Bios gør ikke i tilstrækkelig grad.
Bios arbejder intenst på at forbedre og stabilisere beredskabssituationen.

3+4
Svaret på de næste to spørgsmål er, at vi er tilfredse når vores leverandører kan levere den
ydelse, der er aftalt. Omvendt er vi ikke tilfredse, når vi ikke kan få det serviceniveau, som vi
havde aftalt – i dette tilfælde antallet af beredskaber.
Dette skal naturligvis spejles over i de vilkår, hvorunder leverandørerne skal levere
beredskaber, og så de anstrengelser, leverandørerne gør, for at forbedre situationen.

5
Det er ikke muligt for regionen i den nuværende situation, at fastsætte et bestemt tidspunkt,
hvor alle beredskaber leveres fuldt.
Det afhænger blandt andet af, om Bios formår at rekruttere flere reddere.

6
Vi kan ikke præcist sige hvor længe, Responce fortsat skal bidrage med ekstra beredskaber.
Men jeg kan oplyse, at det ikke er rigtigt, at Responce stiller med 7 ekstra beredskaber.
Aftalen med Responce er i øjeblikket, at de bidrager med to ekstra beredskaber, samt mindre
opgradering af to eksisterende beredskaber

7
Der er ikke opgjort oversigter over hvor mange timer, Responce har stillet med ekstra
beredskaber.
Dog skal man være opmærksom på, at der ikke står i kontrakten, at Responce kun skal kunne
hjælpe med 1500 timer.
De 1500 timer er et opgjort skøn over, hvor mange timer, det kunne blive aktuelt at gøre brug
af ekstra beredskaber.
Med udgangspunkt i det skøn er det så muligt for regionen at købe enten flere eller færre
timers ekstra beredskaber.

8
Alle kan gøre sig sine egne overvejelser om, hvad der ville være sket, hvis udbuddet var faldet
anderledes ud end tilfældet var.
Men ingen kan vide det, da virkeligheden jo er en anden, som følge af udfaldet af udbuddet.

9
Kontrolbud tages som udgangspunkt i anvendelse i tilfælde hvor en myndighed i princippet kan
forestille sig at hjemtage opgaven. Og det var altså ikke vores ambition på det tidspunkt, hvor
vi iværksatte ambulanceudbuddet.
Om vi vil se anderledes på det i andre sager og i fremtiden i øvrigt, vil komme an på en
konkret vurdering.
Men selv i sager hvor man vælger at anvende et kontrolbud, så vil resultatet stadig være
underlagt de principper og regler, som skal følges i forbindelse med udbud.
Det som spørgeren måske tænker på er, om vi som region har foretaget en kontrolberegning.
Man skal bare være opmærksom på, at det heller ikke ville ændre på de principper, som
udbuddet skal afgøres ud fra. Resultatet af udbuddet vil stadig være det samme.

