Udbudsstrategi
2010

Indledning
I lighed med andre kommuner står også Brønderslev Kommune over for store udfordringer med at få
ressourcerne til at slå til. Behovet for velfærdsydelser er stigende, og samfundet er konstant under ud‐
vikling. Det kræver, at vi hele tiden søger at gøre tingene så godt som muligt til gavn for borgerne i
Brønderslev Kommune.
Med udbudsstrategien søger Brønderslev Kommune at sikre gennemsigtighed over for borgerne så det
bliver synligt, at pengene benyttes der, hvor opgaven løses bedst og billigst, – uagtet om det er en privat
eller en kommunal serviceyder. Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse indgår derfor naturligt
som indkøbsværktøjer i kommunens opgavevaretagelse – både på driftsområdet, ved bygge‐ og an‐
lægsprojekter og i forhold til varekøb.

Mål for konkurrenceudsættelse
Brønderslev Kommune har p.t. konkurrenceudsat mere end 25% af den økonomiske ramme på driftsom‐
rådet, og vil i funktionsperioden prioritere optimering og udbud af disse områder. Målet er at bevare nu‐
værende niveau for konkurrenceudsættelse.
Endvidere ønsker Brønderslev Kommune, at man ledelsesmæssigt øger fokus omkring lovgivning og
rammer for udbud og annoncering særligt med henblik på at leve op til de nye regler gældende pr. 1. juli
2010.

Initiativer til målopfyldelse


Temaseminar for ledere om nye regler pr. 1. juli 2010. Afvikles senest 1. kvartal 2011.



Der gennemføres en vurdering af, hvorvidt der er kommunale produktionsområder, der ud fra et
samlet personale‐, servicemæssigt og økonomisk synspunkt, med fordel kan konkurrenceudsæt‐
tes. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget inden august 2011.
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Forventede udbud 2011 – 2013
Brønderslev Kommune har udarbejdet en oversigt med forventede udbud i perioden 2011 – 2013. Ved‐
lagt som bilag 1.
Udbuddene vil blive foretaget i henhold til gældende regler, og vil enten blive gennemført som EU‐udbud
eller udbud i henhold til nationale regler – herunder Tilbudsloven.
Brønderslev Kommune deltager i Aalborg Kommunes Indkøbsfællesskab (Aalborg‐aftalen), og har mu‐
lighed for også at benytte de rammeaftaler, som indgås af Statens og Kommunernes Indkøbsservice
(SKI) samt Finansministeriet.
Forinden udbud af ikke tidligere udbudte driftsopgaver – der kan medføre opgaveoverdragelser, og hvor
virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, ‐ skal kommunens udbudspolitik iagttages. Inden
overdragelse af personale, skal der således udarbejdes vilkår for selve overdragelsen, efter‐ og videre‐
uddannelse samt arbejdsmiljø.
Ved genudbud er Brønderslev Kommune opmærksom på, om der er medarbejdere ved den eksterne le‐
verandør, som bliver hjemtaget i forbindelse med, at kontrakten udløber, og som skal overdrages til den
nye erhverver af opgaven.

Offentliggørelse
Udbudsstrategi med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside www.bronderslev.dk .

Opfølgningsredegørelse
Inden udgangen af 3. kvartal af Byrådets sidste funktionsår, udarbejdes og behandles en opfølgningsre‐
degørelse. Redegørelsen vil indeholde en evaluering af de fastsatte mål og resultatet af de iværksatte
initiativer.
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Efter

politisk

behandling

offentliggøres

opfølgningsredegørelsen

på

kommunens

hjemmeside

www.bronderslev.dk .

Godkendt af Byrådet den 24. november 2010.
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Bilag 1

Forventede udbud 2011 – 2013
Administrationen
Forventet udbud
Økonomi- og personalesystem
Energimærkning
Forsikringsportefølje
Forsikringsmægler
Daglig bankforretning
Revision
Finansiel rådgivning

2011
x

Udbudsår (senest)
2012

2013
x

x
x
x
x
x

Øvrige:
En række IT-systemer skal udbydes, og der aftales en løbende proces i 2011 og 2012.
Takten vil afhænge af SKI’s rolle på området.

Teknik & Miljø
Forventet udbud
Rottebekæmpelse
Diverse prøveudtagning
Lukket kørsel
Snerydning
Vejsalt
Asfaltvedligeholdelse
Vandløb
Gadefejning

2011
x
x
x

x
x
x

Udbudsår (senest)
2012

x

2013

x

x
x
x
x

x

x

Udbudsår (senest)
2012
x

2013

Øvrige:
Byggemodning efter behov.

Børn & Kultur
Forventet udbud
Skolekørsel
Kørsel ml. skolebiblioteker

2011

x
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Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse
Forventet udbud
Uniformer
Linned

2011

Udbudsår (senest)
2012
x

2013

X
Alternativt 2013, hvis aftalen forlænges

Biler
x
Specialtandpleje
x
Omsorgssystem
x
Uniq Liv
x
Case Flow
x
Hjælpemidler – leje og reparation
x
Udbringnings- og bestillingssystem
x
Kørsel fribefordring
x
Øvrige:
Udbud af mad til ældre hjemmeboende og plejecentre i øst forventes i 2011, men afventer politisk
stillingtagen.
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