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Procesbeskrivelse for førstegangsudbud af tjenesteydelser 

Udbud af tjenesteydelser, der ikke har været udbudt før men varetages internt af 

kommunen selv, adskiller sig markant fra genudbud af tjenesteydelser, som allerede 
varetages af eksterne leverandører. Dette afsnit omhandler hovedsageligt udbud af 
tjenesteydelser, der ikke har været udbudt før. 

 

 

1. Sagsforløb kort:   

Processen før man når frem til udarbejdelse af et udbudsmateriale vedrørende 

tjenesteydelser, som hidtil har været varetaget internt i kommunen, er meget 
omfattende, idet der skal foretages en (omfattende) kortlægning af den kommunale 

opgavevaretagelse samt en analyse af eksterne leverandørers muligheder for at 
varetage den pågældende opgave.  

Sagsforløbet ved førstegangudbud af tjenesteydelser bør mindst følge nedenstående 9 

punkter, hvor det lægges til grund, at Byrådet beslutter at gå videre med sagen, hver 
gang sagen forelægges Byrådet: 

1. Administrationen udarbejder en foranalyse for at afdække om et udbudsemne 
er egnet 

2. Byrådet enten forkaster eller accepterer udbudsemnet på baggrund af 
foranalysen 

3. Administrationen udarbejder udkast til udbudsmateriale 

4. Udbudsmaterialet sendes i høring i markedet (potentielle tilbudsgivere) og, 
hvor udbuddet har konsekvenser for ansatte i Solrød Kommune, i det lokale 

MED-udvalg/personalemøde, Hoved-MED-udvalg samt relevante faglige 
organisationer 

5. Udbudsmateriale behandles politisk (forkastes eller accepteres) 

6. Opgaven udbydes 
7. Administrationen evaluerer tilbud og udarbejder udkast til tildelingsnotat. 

8. Byrådet enten forkaster eller accepterer tildelingen 
9.  Administrationen tildeler kontrakten 

2. Foranalysen 

Foranalysen i forbindelse med førstegangsudbud bør som minimum belyse 

nedenstående punkter: 

2.1 Opgavens service- og kvalitetsniveau skal beskrives 

Det nuværende service- og kvalitetsniveau skal beskrives overordnet ligesom det skal 
beskrives om det er forventningen at ændre på dette niveau i et kommende udbud. I 
bekræftende fald skal ændringerne beskrives.  

2.2 Analyse af markedet   

Markedet beskrives. Følgende er relevante eksempler på hvad der kan være relevant 
at inddrage i analysen: 
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 Antallet af leverandører i markedet, herunder angivelse af primære 
leverandører,  samt om der kan forventes at være interesse fra udenlandske 

virksomheder 
 Graden af konkurrence i markedet 
 Beskrivelse af hvordan opgaven erfaringsmæssigt løses i andre kommuner og 

om der umiddelbart er forskellige måder at gribe opgaven an på 
 Overvejelser omkring transport og om denne kan organiseres på en mere 

effektiv måde (ofte er transporten en biting i kontrakten, som dog har 
væsentlig indflydelse på prisen) 

 Beskrivelse af de forventninger man har til omkostningsniveauet, hvis opgaven 

udbydes  
 Overvejelser omkring udbudsprocessen, herunder  

o om det vil være en god ide at udbyde kontrakten i delaftaler bl.a. for at 
åbne op for flere og evt. mindre leverandører 

o valget af udbudsform 

o Analyse af om bedre resultater vil kunne skabes ved at øge graden af 
offentligt privat samarbejde i forbindelse med udbuddet 

o Analyse af om man kan inddrage TCO1 i beregningen af hvilken 
virksomhed der afgiver den bedste pris  

2.3 Udarbejdelse af eget bud 

I foranalysen skal administrationen beskrive om udbuddet forventeligt vil medføre 

virksomhedsoverdragelse af medarbejdere samt lægge op til politisk beslutning, om 
enheder/afdelinger i kommunen selv skal kunne afgive bud (kontrolbud). 

2.4 Omkostningskalkulation 

Omkostninger ved udbud 

Omkostningerne ved udarbejdelse af udbudsmateriale skal beregnes med både de 
direkte2 og de indirekte3 omkostninger. Udgiften til udarbejdelse af udbudsmateriale 

skal sættes i forhold til den besparelse, der opnås ved en eventuel udlicitering. 

Tab af produktionsmæssige biydelser 

Det skal undersøges, om der vil ske et tab af “gratis” producerede biydelser i 

forbindelse med, at et område overdrages fra offentlig til privat drift. 

 

Tab af kompetencer 

Når et område udliciteres vil kommunen miste viden og ekspertise gennem de 
medarbejdere, der forlader organisationen. Det er derfor nødvendigt på forhånd at 

vurdere, hvordan organisationen påvirkes af dette tab. 

Det bør også overvejes, om kommunen har en reel mulighed for at tage opgaven 
tilbage, når organisationsstrukturen er blevet ændret. Hvis kommunen mister denne 

                                       
1 TCO står for Total cost of ownership og handler om at udregne de samlede omkostninger ved at købe og eje et 

produkt i hele produktets levetid, herunder ved at inddrage strømforbrug og øvrige driftsomkostninger i den samlede 
pris. 
2 F.eks. løn til konsulenter, løn til de medarbejdere der beregner udbuddet, uddannelse af medarbejdere. 
3 Orientering af medarbejdergrupper om konsekvenser af et eventuelt udbud. Organisatoriske ændringer. 
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mulighed, vil man miste en sanktionsmulighed og konkurrencen på området vil 
mindskes. 

Man bør samtidig sikre sig, at man har den nødvendige ekspertise til at kunne 
kontrollere den udbudte service og kvalitet, enten ved selv at gøre det eller bruge 
private virksomheder. 

Denne kontrolfunktion vil i nogle tilfælde medføre øgede udgifter/kræve flere 
ressourcer. 

Påvirkning af decentrale institutioner 
Det skal undersøges om et udbud påvirker de decentrale institutioner for eksempel 
økonomisk eller organisatorisk, hvis en del eller hele området bliver udliciteret. 

 

3. Udbudsmaterialet 

3.1 Beskrivelse af opgaven 

Omfanget af opgaven skal beskrives så præcist, at politikerne har mulighed for at 
vurdere det nuværende og det udbudte niveau af service og kvalitet.  

En detaljeret analyse kan samtidig anvendes som et styringsinstrument til at forbedre 

opgaveudførelsen i kommunalt regi, eksempelvis i det tilfælde, at det besluttes at 
annullere udbuddet, eller det er kommunen, der via eget bud, vinder opgaven.  

En fyldestgørende beskrivelse af serviceniveauet på et givent område kan meget vel 
kræve betydelige ressourcer, enten i form af medgået tid i administrationen eller i 

form af tilkøbt ekstern bistand.  

Det skal fremgå af udbudsmaterialet om der er adgang for en enhed/afdeling i 
kommunen til at afgive et kontrolbud. 

3.2 Udarbejdelse af kontrolberegning   

For at kontrollere at kommunen får opgaven udført til den rigtige pris, skal der 

foretages en kontrolberegning ved udbud af tjenesteydelsesaftaler, der vedrører 
kommunens drift. En kontrolberegning tager udgangspunkt i de omkostninger, der 

hidtil er blevet anvendt til at løse opgaven, korrigeret for eventuelle ændringer af 
kvalitets- og serviceniveau, som er blevet foretaget i udbudsmaterialet.  

Kontrolberegningen forelægges politikerne sammen med udbudsmaterialet. 

Kontrolberegninger skal også foretages ved genudbud.  

3.3 Beskrivelse af personalemæssige forhold 

I hvert enkelt udbud vurderes det konkret, hvilke personalemæssige hensyn der skal 
inddrages. Det skal fremgå tydeligt af udbuds- og kontraktmateriale, hvilke retlige og 

administrative forpligtelser kontraktparterne skal opfylde i forbindelse med 
modtagelsen af personalet ved kontraktstart, i forbindelse med håndtering af 

personale i kontraktperioden og i forbindelse med eventuel videreoverdragelse af 
personalet ved kontraktens ophør.  
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Personaleafdelingen skal inddrages i processen omkring udbuddet, ligeså snart det 
bliver klart, at virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse. 

Virksomheden skal overholde alle relevante love og overenskomster i forhold til de 
ansatte, herunder funktionærloven, arbejdsmiljøloven og 
virksomhedsoverdragelsesloven. 

Der kan stilles krav til overholdelse af særlige interne regler som rygepolitik, alkohol, 
medarbejderindflydelse og tavshedspligt, ligesom personalepolitikken kan indgå som 

et blandt flere kriterier ved tildeling af opgaven.  

Virksomhedsoverdragelsesloven er relevant, både hvor Solrød Kommune i forbindelse 
med udlicitering overdrager personale til en anden virksomhed, og hvor der 

overdrages personale fra en ekstern virksomhed til en anden ekstern virksomhed. 

Informationsforpligtelsen indeholdt i virksomhedsoverdragelsesloven skal følges over 

for medarbejdere og deres repræsentanter. 

Den virksomhed, der vinder kontrakten, skal kontraktuelt forpligtes til at udlevere 
medarbejderdata til Solrød Kommune i forbindelse med kontraktophør (og forinden et 

eventuelt nyt udbud igangsættes). Denne forpligtelse skal fremgå af det udkast til 
kontrakt, som vedlægges udbudsmaterialet. Oplysningerne skal sikre, at Solrød 

Kommune ved et eventuelt nyt udbud overholder det udbudsretlige 
ligebehandlingsprincip ved at kunne stille oplysninger om medarbejdere til rådighed 
for alle tilbudsgivere. Oplysningerne skal indbefatte, hvor mange medarbejdere der 

skal overdrages, samt hver enkelt medarbejders kvalifikationer og anciennitet samt 
løn- og ansættelsesforhold.   

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet kan der blive draget 
medarbejdere ind i processen, for eksempel ved deltagelse i arbejdsgrupper. Der vil 
endvidere være fokus på at informere i et omfang, der skaber størst mulig tillid til 

processen, herunder processerne i forbindelse med overgangen til en ny arbejdsgiver, 
idet tillid og troværdighed i og til processen er væsentlige elementer i forhold til at 

skabe anerkendelse og accept af tilbuddet. 


