Kære Henrik Larsen
På vegne af udvalgsformand Thyge Nielsen fremsendes hermed svar på din henvendelse. Svaret bliver
snarest tilgængeligt på regionens hjemmeside.

Kære Henrik Larsen
Tak for din henvendelse. Hermed svar på de spørgsmål du har fremsendt til regionen.
Spørgsmål 1
Hvad er det nøjagtige antal reddere i har nu når alle time reddere og andet godtfolk er trukket fra ???? Og
der mener jeg uddannet reddere som kun er ansat ved RSD og ikke reddere der kommer fra Sjælland eller
andre steder fra som tager guldvagter eller bryder arbejdsmiljøloven. Og prøv nu at være ærlig for en gangs
skyld.
Svar: Den 1. august 2016 var 657 medarbejdere i ambulanceselskabet. De 657 medarbejdere var fordelt på
477 reddere, 119 timereddere og 61 øvrige medarbejdere. De 477 reddere fordeler sig ud på 53 såkaldte
ST-chauffører, 127 assistenter, 251 behandlere og 46 paramedicinere.
Spørgsmål 2
Hvem skal fremover kontrollere ambulancernes responstid ud af stationerne? Hvem skal fremover
kontrollere om beredskabet passer, og hvem udsteder en bod fremover såfremt man ikke kan levere antal
ambulancer som både Falck og BIOS skulle, og hvem skal betale?
Svar: Der er ingen forskel fra før hjemtagningen af ambulancedriften i den forbindelse. Det er regionen der
følger op på kvalitet på alle de driftsområder vi har. Det vil derfor være regionen der overvåger
mobiliseringstid, beredskaber og responstiderne og opgør nedetiderne. Der er ikke taget endelig stilling til
hvordan spørgsmålet om bod skal håndteres i den nye organisation.
Spørgsmål 3
Hvem af jer politikere har inviteret Bios til at byde og hvem var i Holland og lave aftaler om at de skulle
byde?
Hvem er ansvarlig for indholdet i udbuds materialet?
Hvorfor blev der ikke lavet kontrolbud som i andre regioner? Hvordan kan i få jer selv til at sidde for åben
skærm og lyve overfor borgerne, når der var bevis materiale om det modsatte.
Svar: Der ingen selskaber, der er blevet inviteret til at byde på ambulanceopgaven i forbindelse med
udbuddet. De selskaber der bød, havde selv taget initiativ hertil. Det er regionen der er ansvarlig for
udbudsmaterialet, og der er ikke lavet kontrolbud, fordi der ikke var planer om hjemtagning på daværende
tidspunkt.
Spørgsmål 4

Beviset er der, for BIOSs advokat Torkild Høg har i et radio interview på DR p4 Syd fortalt lytterne at Region
Syddanmark har været i Holland i en meget aktiv opsøgende indsats og det fortælles at man direkte har
inviteret BIOS til at byde på ambulance udbuddet, vi som borgere i Region Syddanmark vil gerne have svar
på dette forhold, er dette sket på fair konkurrence over for de andre der bød på ambulance udbuddet?
Svar: Politikere og embedsmænd fra Region Syddanmark har besøg BIOS i Holland efter at de vandt
udbuddet. Dette med det formål at besøge den kommende leverandør og få en dialog om den opgave, der
skulle løses. Udbuddet har desuden været behandlet i klagenævn for udbud og klagenævnet nåede frem til,
at udbuddet var gennemført korrekt.

