
 

 

Roskilde, den 16. oktober 2013 

 

 

 

Ambulancekørslen i Roskilde og Lejre. 

Det er med stor undren, at vi i FOA Roskilde nu ser, at Roskilde Brandvæsen ikke længere skal 
køre ambulance i Roskilde og Lejre kommuner. Dette betyder, at 46 medlemmer i FOA 
Roskilde fra den 1. februar 2014 står uden arbejde. Alene det er jo en katastrofe. 

Vi har løbende været i kontakt med politikerne i Region Sjælland og orienteret dem om, at vi 
står noget undrende over, at man ikke har brugt loven om Virksomhedsoverdragelse af 
medarbejderne i dette udbud. Der har nemlig intet været til hinder for, at regionspolitikerne 
kunne have lagt det ind i udbuddet af ambulancekørselen i Roskilde og Lejre kommuner. Det 
ville have betydet, at den virksomhed / det firma, som har overtaget ambulancekørslen, også 
skulle overtage medarbejdere og materiel. Det er den form for udbud, der har været andre 
steder og som gør, at medarbejderne i hvert fald er sikret i en overdragelsesperiode. Det har 
man beklageligvis valgt ikke at gøre i Region Sjælland. 

Noget andet man kan undre sig over, er, at der i udbudsmaterialet, under det der hedder 
tildelingskriterier, er prioriteret således, at prisen har vægtet 45%, kvaliteten 30% og levering 
/ sikkerhed 25%. Vi taler her om ambulancetjeneste, hvor det kræves, at der leveres kvalitet 
og ikke mindst, at der må være en høj grad af leveringssikkerhed. Alligevel er kvaliteten og 
leveringssikkerheden de to ting, som vægter lavest i det der hedder et tildelingskriterie i 
udbuddet af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner. 

Med et bud på ca. 6 millioner kroner under det bud, som Roskilde Brandvæsen kom med, må 
man stå med endnu mere undrende øjne. 6 millioner kroner billigere virker ikke logisk for 
nogen. 6 millioner kroner har heller ikke noget at gøre med, om offentlige overenskomster 
skulle være dyrere end private overenskomster, som Carsten Iversen har udtalt i en 
pressemeddelelse, for så megen forskel er der dog ikke på lønnen, at det skulle være det, der 
var udslagsgivende for, om Roskilde Brandvæsen kører ambulancer i Region Sjælland eller ej. 

Nu er der jo snart regions- og kommunalvalg og det må så være på sin plads at spørge 
politikerne, både i det kommunale og regionale system om, hvordan man forholder sig til 
udlicitering og udbud af opgaver? 

Vil man også i Region Sjælland fremover være fuldstændig ligeglade med de medarbejdere, 
der udfører opgaven og ikke tager loven om Virksomhedsoverdragelse i brug eller vil man 
fremover sørge for, at det bliver skrevet ind i et udbudsmateriale, så de medarbejdere / 
lønmodtagere / skatteborgere, som udfører opgaven, også i en overdragelsesperiode kan se, 
at det trods alt har arbejde frem til en overenskomst udløb? 

Det har vi nu passende mulighed for at spørge politikerne om her inden valget og så håbe på, 
at vi kan få et svar som kan berolige nogle af de mange af vores medlemmer, som risikerer at 
miste deres arbejde, fordi de er ansat på de områder, der har en risiko for at blive udbudt til 
anden aktør. 
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