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50.96 Bleer: Nu skal ældre- og
handicaprådene høres
Kære Søren
SKI har nu åbnet for høringen af de kommunale ældre- og handicapråd på den
kommende SKI-aftale 50.96 Bleer, delaftale 1: Bleer med bevilling. Det
betyder, at din kommune nu skal sørge for, at jeres ældre- og handicapråd
modtager høringsmaterialet og får afgivet høringssvar.
Bleer med bevilling er omfattet af servicelovens § 112, og det forpligter din
kommune til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og
handicapråd jf. retssikkerhedslovens §§ 30 og 37a, stk. 2.
Høringssvarene skal retur til SKI senest den 11. oktober 2021.
Her kan du se, hvordan du gennemfører høringen trin for trin.

Sådan gennemfører du høringen i din kommune
Trin 1: Find og download materialet i ETHICS
SKI har uploadet høringsmaterialet og vejledningen på "hørings- og
tilslutningssiden" i ETHICS. Samme sted, som du normalt finder
høringsmateriale i forbindelse med SKI-udbud.
Materialet består af tre zip-filer:

1. Skabelon til høringssvar
2. Høringsmateriale
3. Vejledning til ældre- og handicaprådene.
Trin 2: Aftal processen med ældre- og handicaprådet
Din kommune aftaler med det lokale ældre- og handicapråd, hvornår og

hvordan høringen skal foregå. Det er også jer, der skal sørge for at rådet
modtager materialet i overensstemmelse med det aftalte.
Det er op til jer, om høringen i ældre- og handicapråd sker skriftligt eller ved
præsentation på et møde, og I kan således gøre, som I normalt gør i din
kommune.

Trin 3: Håndtér høringssvar
Ældre- og handicaprådene giver sine evt. høringssvar til kommunen i
skabelonen til høringssvar, som er uploadet i ETHICS.
Herefter skal din kommune vurdere alle de modtagne høringssvar og angive i
skabelonen, om I er enige i det enkelte høringssvar.

Trin 4: Send svar til SKI senest 11. oktober
Senest den 11. oktober 2021 skal du sørge for at returnere dokumentet med
høringssvar fra ældre- og handicaprådet til SKI. Det gør du ved at uploade
skabelonen i ETHICS.

Oversigt over dokumenter i høring
Det er den fulde kravspecifikation, leveringskontrakt, kundens tildeling og
sortimentsliste for bleer med bevilling, der sendes i høring i de kommunale
ældre- og handicapråd. SKI’s standardbilag er ikke medtaget, idet de ikke
omhandler bleer med bevilling, men er generelle juridiske bestemmelser, der
regulerer alle SKI’s aftaler.
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Mulighed for kvalitetsevaluering i egen kommune
50.96 Bleer omfatter både bleer på bevilling, som nu sendes i høring, samt
børnebleer.
Bleer på bevilling bliver en flerleverandøraftale, som tildeles op til tre
leverandører. Tilbuddene evalueres på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste
forhold mellem pris og kvalitet”, og leverandørerne tildeles i en kaskade.
Din kommune kan i forbindelse med tilslutningen, som forventes at ligge i
november, vælge mellem tre tilslutningsmodeller. Det vil imødekomme
behovet for fleksibilitet hos kommunerne samt hensynet til
konkurrencesituationen på sigt.




Model A: Kommunen tilslutter sig ved en direkte tildeling på rammen
Model B: Kommunen får mulighed for at gennemføre sin egen
kvalitetsevaluering i form af kvalitetstest
Model C: Kommunen får mulighed for at gennemføre sin
kvalitetsevaluering i form af kvalitetsafprøvning på borger.

Sådan er brugerinddragelsen sikret på aftalen
SKI har fra starten af udbudsprocessen været i dialog med
brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen og
Kontinensforeningen. Igennem dem har der været afholdt møder med en

række brugerrepræsentanter, der er kommet med input til, hvilke krav SKI og
kommunerne skal tage med i udbudsmaterialet.
Læs mere om brugerinddragelsen i dette interview med en bruger.
Du kan læse mere om 50.96 Bleer på ski.dk.
Har du nogen spørgsmål til høringsprocessen eller udbuddet generelt, er du
meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen

Mia Bützow
Udbudskonsulent
E - mib@ski.dk

Staten og Kommunernes
Indkøbsservice
Montagehallen
Pakkerivej 6
2500 Valby

T - 20 81 84 84

Se vores cookie- og privatlivspolitik
Afmeld information fra SKI
Kontakt os

