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Udbud i Region Midtjylland 

 

I Reddernes Fagforening har vi noteret os, at Region Midtjylland har besluttet at hjemtage 30% 
af ambulance kørslen ved det kommende udbud.  

Samtidig har vi med glæde konstateret, at man i udbudsmaterialet lægger vægt på personalets 
trivsel og arbejdsmiljø – blandet andet for at fastholde personalet i faget.  

Tidligere undersøgelser har vist, at det i mindre grad er selve jobbet, men i højere grad er de 
ydre omstændigheder som udbud, overenskomst og ledelsen der belaster redderne psykisk.  

I Region Syd har vi desværre set en kaotisk proces for nylig, som førte til stor flugt fra faget og 
mange sygemeldinger begrundet med dårligt arbejdsmiljø, hvilket har ført til manglende 
beredskaber på gaden.  

Derfor er vores bekymring stor, når man i Region Midtjylland vælger at lave to opstarts datoer 
for det kommende udbud.  

Én dato for regionens egne beredskaber og en anden for de øvrige 70%.  

Vi er bange for, at dette medfører unødig stor usikkerhed omkring bemandingen af 
beredskaberne.  

Dette todelte udbud vil helt sikkert skabe unødig uro og ekstra rokeringer, måske både intern 
eller mellem to firmaer, for den enkelte redder.  

Potentielt kan man sågar opleve en situation som i Region Syd, hvor reddere ikke søgte ved en 
bestemt arbejdsgiver, for at afvente hvad der ellers kunne være af muligheder andre steder.  

Hvis man fastholder at lave et todelt udbud med en dato for hjemtagelse og en dato for 
udlicitering, vil vores helt klare anbefaling være, at Region Midtjylland bruger reglen for 
virksomhedsoverdragelse, når de hjemtager de 30%. 

På denne måde sikrer regionen sig det nødvendige mandskab, samtidig med at man giver 
redderne ro i maven og overskud til at hjælpe borgerne. 

Region Midtjylland vil også opnå at sikre bedre trivsel og forbedre arbejdsmiljøet i en usikker 
udbudstid, som Region Midtjylland selv beskriver i udbudsmaterialet.  
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