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Slidet bruger mørkt baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 
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Servicebranchens 

Arbejdsgiverforening (SBA)

Brancheforeningen for Vask og 

Tekstiludlejning (BVT)
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Anbefalinger til udbud og kontrakt
• Få et bedre kendskab til markedet med 

forudgående dialog 

• Overvej fordelene ved en fleksibel udbudsform 

• Stil de relevante krav til virksomhedernes egnethed 

• Prækvalificer et passende antal tilbudsgivere

• Balancer vægtningen mellem kvalitet og pris

• Øget brug af krav til serviceløsningens funktion 

• Udnyt dine kollegaers erfaringer og ekspertise. 

• Samarbejde baseret på tillid og dialog

• Målbare krav til virkningen af 
leverandørens løsninger

• Bonusmodeller med fokus på nytænkning 
i opgaveløsningen

• Objektive bodsbestemmelser

• Gensidig opsigelsesadgang

• Ansvarsbestemmelser, som er målrettet 
risikohåndtering
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Udbud af rengøringsservice
- Gentofte Kommune

• Markedsdialog (3i1-dialog)
• Krav om kvalitetsstyring - Insta 800
• Konkurrenceparametre

• Pris 35 pct.

• Ledelse og samarbejdsform, kvalitetssikring og uddannelse 35 pct.

• Arbejdsmiljøfremmende teknologi/bæredygtig leverance 20 pct.

• Implementeringsplan 10 pct.

• Innovations- og udviklingspartnerskab
• Mangler, der er væsentlige for hygiejne og sundhed 

udbedres af leverandøren straks og seneste inden for 3 
timer
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Fakta Servicebranchens 
Arbejdsgiverforening (SBA)

• SBA består i dag af 140 medlemmer, herunder 100 små-, 20 mellemstore- og 20 store 
virksomheder. (Ca. 85 pct. af markedsvolumen). SBA organiserer virksomheder indenfor 
følgende forretningsområder: 

• Rengøring- og vinduespolering
• Kantine- og catering
• Facility Management / ejendomsservice
• Skadeservice

• I SBA’s medlemskreds er der ca. 40.000 medarbejdere. Heraf kommer ca. 1/4 fra kanten 
af arbejdsmarkedet (det øvrige private erhvervsliv er det 1/7) 
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Fakta om Servicenormen

• Servicenormen er en virksomhedscertifikationsordning hos 
Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), som hører 
under branchefælleskabet DI Service i DI.

• Servicenormen er ca. 10 år gammel i dag. Den er udarbejdet 
af SBA’s egne medlemmer, tilpasset og gjort endnu bedre 
igennem årene på SBA’s generalforsamlinger. 

• Servicenormen er unik for branchen og der findes ikke 
tilsvarende i andre sammenlignelige brancher eller 
brancheforeninger. Hverken hos DI eller blandt andre 
arbejdsgiverforeninger. 
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TAK FOR ORDET


