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Leveringen af en ny sikkerhedsbrille bliver udskudt, da indkøbet skal i udbud. Modelfoto: Ole Bo

Jensen 

Ny sikkerhedsbrille bliver forsinket 

Indkøbet af nye sikkerhedsbriller til Hjemmeværnets soldater skal i udbud, så

leveringen af brillerne er udskudt. 

31-03-2014 - kl. 11:00

Af Charlotte Baun Senholt

Hjemmeværnets nuværende sikkerhedsbrille M/96 er aldrig blevet det store hit. Derfor

blev det sidste år besluttet at afsætte næsten 4 millioner kroner til at skaffe nye

sikkerhedsbriller til alle hjemmeværnssoldater.

Brillerne skulle have været klar til udlevering fra depoterne i løbet af 2. kvartal her i 2014.

Det sker desværre ikke, fordi handlen nu skal i almindeligt udbud, og det er en proces,

der tager længere tid.

”Vores vurdering er, at udbudsprocessen medfører, at de nye sikkerhedsbriller tidligst kan

leveres til Hjemmeværnet i slutningen af 2014 eller måske først i starten af 2015,” siger

chefsergent Michael Svane fra Hjemmeværnskommandoens Logistikafdeling.

Baggrunden for forsinkelsen er, at Forsvarets Materieltjeneste (FMT) ønskede at

gennemføre denne anskaffelse gennem den fælles NATO indkøbsorganisation, NATO

Support Agency (NSPA) eller Foreign Military Sale (FMS), for på den måde at høste fordel

af NATOs rammeaftaler. Der var lagt op til, at proceduren også ville spare tid på en

almindelig udbudsrunde.

Opgave har høj prioritet

Det har dog efterfølgende vist sig, at handlen via NSPA eller FMS ikke udelukkede et

almindeligt udbud. Så nu gennemføres indkøbet af beskyttelsesbrillerne som et

hasteprojekt med det formål at indgå en rammeaftale på alle beskyttelsesbriller både til

Forsvaret og til Hjemmeværnet.

Chefsergent Michael Svane understreger, at opgaven har høj prioritet.

”Både Forsvarets Materieltjeneste og Hjemmeværnskommandoen vil gøre alt for, at

indkøbet bliver gennemført så hurtigt som muligt,” siger han og fortsætter:

”Alle hjemmeværnssoldater skal naturligvis fortsat benytte beskyttelsesbriller ved al

skydning. Så indtil de nye briller er klar til udlevering, skal man fortsat anvende

beskyttelsesbrille M/96 eller OTG brillen.”
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