Kommuner og amt
køber ind sammen
Horsens Rådhus knytter trådene i usædvanligt samarbejde '
Hvorfor købe ind
hver for sig, når man
kan købe ind i
fællesskab og opnå bedre rabatter?
Sådan lyder filosofien i et nyt indkøbssamarbejde, der netop nu
er på vej til at blive oprettet mellem Vejle amt
og amtets 16 kommuner
- som et af de første steder i landet.
Trådene knyttes på Horsens Rådhus, der indtil videre
fungerer som sekretariat for
indkøbssamarbejdet, og her
sidder også en af de tre praktiske hovedpersoner i projektet, indkøbschef S. C. Wied.
Projektet er sat i værk af
socialudvalget i Vejle amt, og
det gar i første omgang ud på,
at S. C. Wied sammen med
indkøbschef Freddy Rosenmeier, Horsens Sygehus, og
indkøbschef Preben Agerskov, Vejle amt, skal udbyde
ni forskellige hjælpemidler til
ældre og handicappede.
Det drejer sig blandt andet
om toiletstole, badetaburetter
og senge, og den samlede ordre skal som udgangspunkt
dkke hele amtets og de 16
kommuners forbrug ph områ-
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- Samarbejdet giver ikke blot
lavere priser, men også bedre
varer og bedre service, siger
indkøbschef S. C. Wied, Horsens kommune.
det. Et forbrug, der sidste år
beløb sig til cirka 3 mill. kr.

Bedre service
Meningen med hele projektet er naturligvis, at amtet og
kommunerne i fællesskab
skal prove at få deres varer til
lavere priser. Men det er ikke
den eneste fordel - set med S.
C. Wieds øjne:
- Fordelen er også, at vi på
den her made kan få nogle
bedre varer med en bedre service. Og så kan vi, fordi vi bliver så stor en kunde, påvirke
producenterne til at lave nogle

nye produkter, som vi har
brug for, siger han.
Ordren er så stor, at det har
været nødvendigt at

politisk spørgsmål, tilføjer
han.

valgte folkene bag projektet at
udbyde ordren i såkaldt begrænset udbud i EF-Tidende.
Det har resulteret i henvendelser fra 16 firmaer, som i
den nærmeste fremtid få noget uddybende materiale om
ordren.

Hvornår den nye ordre
kommer i hus, vides ikke endnu. Men det ligger fast, at aftalen skal forelægges alle
kommunerne og amtet, inden
den bliver underskrevet.
Kommunerne er albs& ikke
tvunget til at være med.
Men som S. C. Wied udtrykker det:
- Jeg tror selvfølgelig, aftalen giver så mange fordele, at
de far lyst til at være med, siger indkøbschefen.
Samarbejdet betyder, at
Vejle amt og de 16 kommuner
i amtet er med i front på området. Fuldmægtig Adam Hey
fra Amtsrådsforeningen mindes i hvert tilfælde kun at have hot om lignende initiativer
i to amter - nemlig Fyns og
Arhus amter.
- Jeg tror,
indkøbsam-rejnogt,dvilrbem
sig i de kommende år. Ikke
blot mellem amter og kommuner - men også mellem kommuner indbyrdes. Det er i
hvert tilflde en nærliggende
tanke, når kommunerne skal
vende hver femøre, som det er
tilfældet i dag, siger Adam

Kan udbygges
S. C. Wied synes selv, at
projektet er meget spændende. Og han mener, der er mulighed for at udbygge samarbejdet:
- Hvis resultatet bliver positivt, kan samarbejdet fint udvides til også at omfatte for
eksempel kørestole, siger han,
og dermed ligger han helt på
linie med kontorchef Hans
Ole Madsen, Vejle amt, der også har beskftiget sig med sagen.
- Amtet og de 16 kommune
bruger cirka 50 mill. kr. om
året på hjælpemidler, og samarbejdet kunne uden problemer udvides til at omfatte en
store del af
hjælpemidoråt,sghan.
- Men om det kan omfatte
belt andre varer må vane et
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