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Staten og Kommunernes Indkøbsservice
Att. Michelle Offersen, juniorkonsulent
Christian Lunding, udbudsdirektør

Branchens kommentarer ifm. teknisk dialog med leverandører vedr. 50.98
Tak for muligheden for at bidrage med kommentarer til det igangværende fælleskommunale udbud
af genbrugshjælpemidler, 50.98.
På vegne af Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologis netværksgruppe for
udbud og salg til det offentlige, som udgøres af 27 deltagere fra 19 medlemsvirksomheder,
fremsendes hermed nogle af branchens generelle kommentarer til det igangværende
udbudsarbejde, og som vi håber I vil lytte til og handle efter i det fremadrettede arbejde.
Fra brancheforeningens side fremsender vi ikke specifikke kommentarer eller input til selve
udbudsmaterialet gennem Comdia, da ekspertisen og fagkendskabet til udbudsmaterialet og
kravspecifikationerne findes hos medlemsvirksomhederne. Vi har fra foreningens side den 16.
november videregivet jeres informationsmail om den igangværende leverandørdialog til alle
medlemsvirksomheder.
Generelle bemærkninger:
•

Branchen ser med bekymring på, at genbrugshjælpemidler omfattes af fælleskommunale
forpligtende indkøbsaftaler.

•

Vi mener ikke, at genbrugshjælpemidler er egnet til fælles aftaler, da området er helt unikt
og kendetegnet ved udbredt brug af individuelle løsninger til individuelle borgeres behov.

•

Vi er bekymrede for om brugerne og de fagprofessionelle terapeuter i kommunerne vil
kunne få samme adgang til brede udvalg af individuelle hjælpemidler som i dag.

•

Vi er bekymrede for om de faglige hensyn og den meget specialiserede faglige viden, som
kommunerne i dag har på området videreføres i de områder, som SKI har udvalgt til
fælleskommune indkøb.

•

Vi vil opfordre til en meget grundig brugerinvolvering i udbudsprocessen (hvilket også er et
formelt krav), da slutbrugernes accept i sidste ende er afgørende for aftalens brugbarhed.

•

Vi stiller os tvivlende overfor de potentielle økonomiske gevinster for kommunerne på både
den korte og ikke mindst den lange bane, hvis et smallere udvalg af hjælpemidler betyder
dårligere mulighed for individuelle langsigtede løsninger og behandling. Kommunernes
mulige indkøb uden om SKIs aftaler eller borgernes fritvalgsmuligheder bidrager ikke til en
kosteffektiv kommunal forvaltning eller som realistiske alternativer til SKIs aftaler.
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•

Vi er bekymrede for de langsigtede konsekvenser for branchens muligheder for i fremtiden
at kunne tilbyde nye innovative- og nicheprodukter hvis indkøb koncentreres på færre
leverandører – og dermed for markedets fremtidige dynamik og konkurrencevilkår.

•

Området for genbrugshjælpemidler er kendetegnet ved et offentligt indkøbsmonopol hvor
leverandørerne kun har det offentlige som kunde, og mange virksomheder risikerer dermed
at måtte lukke, hvis ikke de får muligheder for at sælge til kommunerne gennem SKI.

•

Ift. det foreslåede udbudsdesign er vi bekymrede for om kaskademodellen som foreslået vil
give de potentielle bydende leverandører nok sikkerhed for fremtidigt salg, til at de finder
aftalerne attraktive.

I branchen ønsker vi ikke, at SKIs aftaler ikke bliver anvendelige for både kommunerne og leverandørerne. Men på baggrund af det foreliggende materiale og den gennemførte proces frygter vi, at
mange kommunale brugere, terapeuter og indkøbere vil opleve de nye aftaler som en forringelse
ift. den nuværende situation og dermed kan det være vanskeligt at opnå den ønskede succes.
Vi mener, at offentligt indkøb både generelt og via SKI i langt højere grad bør baseres på
innovative indkøbsmodeller frem for et prisfokus gennem bedste forhold mellem pris og kvalitet, og
hvor funktion, innovation, individuelle løsninger og totalomkostninger vægtes højere end pris, og vi
indgår gerne i en dialog og i konkret samarbejde om hvordan dette kan udvikles.
På vegne af Danish.Cares netværksgruppe for udbud og salg til det offentlige, venlig hilsen
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Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
- Vi leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund
Branchen udvikler hjælpemidler og velfærdsteknologi til gavn for den enkelte borger, for vores fælles
velfærd, med potentiale for dansk eksport og med solide gevinster for samfundsøkonomien
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