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Struktur for oplæg
- Hvem er jeg? 
- Kort om den klassiske dialog: Før, under, efter
- 3-i-1 modellen
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Lidt om mig

• Cand. Merc. Jur.

• Chef – leder – jurist – udbudskonsulent

• Gode aftaler
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Kort om Gentofte Kommune

Side 4

• 75.200 borgere

• 16.800 børn og unge – 22,4%

• 44.000 erhvervsaktive – 58,5%

• 14.400 over 66 år – 19,1%

• 250 km offentlig vej, 500 km fortov, 85 km cykelsti og 8 km motorvej
• 3 jernbaner og 8 S-togs stationer

• 25 km2 mellem Øresund og København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
• Geografisk udstrækning 5x5 km

• 33.200 boliger: 31% parcelhuse, 7% rækkehuse, 62% etageboliger
• Ejerbeboede boliger 56%, lejerbeboede boliger 44%
• Husstande uden børn 66%, husstande med børn 34%
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GENTOFTE KOMMUNE INDKØB - I NØGLETAL

2,0 MIA. KRONER KØBER 
GENTOFTE KOMMUNE 
IND FOR ÅRLIGT

146.000 6.500 
54%

AF DE VARER, DER 
KAN E-HANDELS ER 
BLEVET E-HANDLET 
(E-HANDELSGRADEN)FAKTURAER HVERT ÅR LEVERANDØRER HVERT ÅR

1,5% AF KOMMUNENS INDKØB 
FORETAGES VIA 
E-HANDEL 17 MIO. KR. ER DEN 

ÅRLIGE OMSÆTNING 
PÅ  E-HANDEL 7,4% AF KOMMUNENS

FAKTURA ER BASERET
PÅ E-HANDEL
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Udbuds- og indkøbsfællesskabet Spar 5
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Disclaimer

• Igangværende konkrete udbud – fx 
kommunens udbud af rengøring og 
vinduespolering - vil ikke blive behandlet i dag! 
Evt. spørgsmål der vedrører udbuddet skal 
stilles via udbudssystemet EU Supply. 
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Den klassiske dialog
- Før, under, efter
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De 3 klassiske former for dialog

• Før

• Under

• Efter
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Dialog før udbud

• Bred adgang til dialog

• Eksempler: Høringer (skriftlige/fællesmøder/online), individuelle dialoger med 
repræsentative virksomheder på markedet mm.

• Dialogen skal ske under overholdelse af principperne om ligebehandling, 
gennemsigtighed og proportionalitet. 

• Dialogen må ikke føre til, at en eller flere virksomheder opnår en konkurrencefordel, 
der ikke kan udlignes.
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Dialog under udbud

• Dialog efter offentliggørelse, men før tilbudsfristens udløb 

• Begrænset adgang til dialog
• Dialogen skal være skriftlig, og alle potentielle tilbudsgivere skal have de samme 

informationer. 

• Dialog efter offentliggørelse, efter tilbudsfristens udløb, før kontraktunderskrift 
• Begrænset adgang til dialog
• Mulighed for dialog med tilbudsgiverne i forhold til at få præciseret, suppleret eller 

fuldstændiggjort oplysninger i et tilbud. Dette skal ske under overholdelse af principperne 
om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 
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Dialog efter udbud

• Efter kontraktunderskrift
• Bred adgang til dialog
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3-i-1 modellen
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3-i-1 udbud/model/dialog

• HT, DK Nyt, 24. juni 2016:

”Vi møder efter et udbuds gennemførelse alt for ofte kritik af enten arbejdets kvalitet, pris eller 
begge dele. Derfor ønsker vi større klarhed og præcision, når konkurrenceudsættelsen 
gennemføres i udbud - så pris og kvalitet lever op til forventningerne både hos kommune, 
arbejdstagere og arbejdsgivere”.
”Derfor foreslår jeg et 'tre-i-én udbud', hvor vi gennemfører udbud i en åben dialog mellem alle 
tre parter – kommunen, arbejdstager og arbejdsgiver – så vi klart kan definere og afstemme de 
respektive parters forventninger til kvalitet, pris og arbejdsforhold, og også efter dettes 
gennemførelse kan kontrolleres i den løbende opfølgning efter kontraktindgåelse.
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Hvad er 3-i-1 model?

• Kommunens udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem 
kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere med henblik på at benytte parternes 
samlede store viden og afstemme forventninger til udbuddet og i den efterfølgende 
opgaveløsning.
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Forsøg

Citat Gentofte Plan 2019

”Forligspartierne er enige om i 2019 at igangsætte et samlet udbud af rengøringen i kommunens 
bygninger med brug af ”3-i-en-modellen”, hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog 
mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan 
udnyttes. ”
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Parterne i rengøringsudbuddet
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Processen

• 2 møder og skriftlig kommunikation mellem parterne om anbefalinger

• 1 møde vedr. høring af udbudsmaterialet

• Efter udbuddet: Forsætte som advisory board i fastlagt mødeinterval
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De 10 anbefalinger

Side 19

http://presscloud.com/file/12/127859880139748/Anbefal
inger_ved_udbud_af_rengring_i_Gentofte_Kommune.docx

http://presscloud.com/file/12/127859880139748/Anbefalinger_ved_udbud_af_rengring_i_Gentofte_Kommune.docx
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De 10 anbefalinger

• Vælg en dialogbaseret udbudsform

• Benyt INSTA800 som grundlag for kravspecifikationen. 

• Sæt fokus på brugen af teknologi til at styrke arbejdsmiljøet

• Ordregiver skal kun stille krav, der kan følges op på

• Kontrakten skal kunne opdeles hensigtsmæssigt

• Pris skal max vægte 40%.

• Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere 

• Afsæt tilstrækkeligt med tid til det gode tilbud

• Inddrag relevante interessenter

• Lav en plan
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Fordele og ulemper ved 3-i-1 udbudsmodellen

• Evaluering ultimo 2020
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Rammer rammerne rigtigt?
Hvad kan 3-i-1 modellen, som den klassiske dialog 
ikke kan?

• Får samlet brancheparterne omkring bordet

• Der bliver taget et ekstra ansvar – fx et medansvar ift. uddannelse af ufaglærte

• Den forudgående forventningsafstemning signalerer, at man vil samarbejdet på en 
anden måde. 

• Sætter en fælles retning for branchen – en fælles kurs, som man gerne vil have, at 
man arbejder hen imod (fx ift. teknologi). 
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Spørgsmål? Kommentarer? 
Gode råd til modellen?
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Tak for i dag!
Dorthe Friis-Vigh
Gentofte Kommune
Tlf. 3998 3301
dbfv@gentofte.dk
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DE GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR UDBUD 
• Princippet om ligebehandling indebærer overordnet set, at alle leverandører skal 

have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. Dette betyder for 
eksempel, at en ordregiver under udbudsprocessen ikke må stille én tilbudsgiver 
bedre end de andre. Princippet udspringer af en grundlæggende betragtning om, at 
ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre det er sagligt 
begrundet. 

• Princippet om proportionalitet indebærer for eksempel, at en ordregiver ikke må 
stille krav i udbuddet, som ikke er egnede eller nødvendige i forhold til det, der 
ønskes indkøbt. 

• Princippet om gennemsigtighed indebærer, at der skal være offentlighed om 
ordregiveres tildeling af kontrakter. Det betyder, at der skal være offentlighed om 
selve udbudsprocessen, herunder vilkårene for indkøbet. Dette mål søges opnået 
gennem udbudsdirektivernes regler om offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 
og detaljerede procedurebestemmelser. 

• Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST.dk) 
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