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Indledning
Håndværkerydelser er et udbudsområde, der generelt er omkost-
ningstungt og hvor transaktionsomkostningerne for både ordregi-
vere og tilbudsgivere kan være store. Derfor er det vigtigt at få for-
beredt og tilrettelagt sit udbud strategisk korrekt.

Særlige karakteristika ved udbud af håndværkerydelser: 
 z Typisk stor lokal-politisk bevågenhed
 z Stor interesse blandt de interne brugere (tekniske servicemed-

arbejdere, bygningsafdelingerne m.fl.)
 z Relativ stort udbudsvolumen og mulighed for opnåelse af stor 

effekt 
 z Udbuddet kan have stor betydning for det lokale erhvervsliv
 z Entreprenører skal ofte guides gennem udbudsprocessen
 z Stor priskonkurrence – fokus på unormalt lave tilbud
 z Fokus i kontraktperioden på priser og kvaliteten for at høste de 

forventede effekter.

På de næste sider følger gode råd og ideer til, hvad man bør over-
veje i forhold til:
1. Forberedelsen af udbuddet
2. Gennemførelsen af udbuddet
3. Kontraktperioden
4. Hjemtagelse af effekt

Denne korte miniguide er udarbejdet i samarbejde mellem Fre-
deriksberg og Aarhus Kommune. Det er sket som led i arbejdet 
med udmøntning af den fælleskommunale Indkøbsstrategi (KL/
april 2017), hvor der blandt andet er fokus på cases og gode råd til 
udbud af tjenesteydelser.

Miniguide: Udbud af håndværkerydelser
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1. Forberedelsen af udbuddet
 z Skab et overblik over historisk forbrug fordelt på forskellige af-

delinger og institutioner i kommunen.

 z Overvej, hvilke interessenter, der skal inddrages:
 � Intern afklaring og erfaringsopsamling

 c Politisk afklaring og orientering, herunder afklaring af 
holdning til små og mellemstore virksomheder og det 
lokale erhvervslivs muligheder for at deltage i udbud, 
og hvordan dette bedst kan understøttes.

 c Ledelsen, herunder afklare hvordan udbud og efterføl-
gende implementering bedst kan understøtte ledelses-
mæssig fokus og opbakning i alle udbuddets faser.                                            

 c Fagpersoner og udbudskonsulenter, herunder afklare 
erfaringer med indkøb, udbud og brug af håndværkery-
delser.

 � Ekstern dialog og markedsundersøgelse 
Overvej behovet for markedsundersøgelse/markedsdialog 
og hvordan dette i givet fald skal foregå:

 c Dialogmøder undervejs i processen med lokale forenin-
ger og erhvervsdrivende og derefter med hovedorga-
nisationerne, fx Dansk Byggeri og SMVdanmark med 
henblik på at afklare faktuelle og principielle ting samt 
holdninger.

 c Offentlige markedsdialogmøder, hvor flere leverandører 
inviteres. Ved ”stormøder” bør det overvejes, om leve-
randørerne vil være villige og interesserede i at deltage 
med viden og input.

 c Mindre, bilaterale møder med inviterede leverandører, 
hvilket dog skal ses i lyset af, at mange firmaer har inte-
resse i udbuddet.

 c Eventuel høring af dele af udbudsmaterialet inden of-
fentliggørelsen. Kan eventuelt ske på offentlige møder.

 z Tag stilling til, hvilke opgaver der kan/skal omfattes af udbuddet:
 � Tømrer, maler, murer, el, VVS, tag, gulv, ventilation mv.
 � Skal rammeaftaler give mulighed for både fagentrepriser og 

hovedentrepriser, eller blot fagentrepriser
 � Nybyggeri, modernisering, ombygninger, indvendig og/eller 

udvendig vedligeholdelse – vær opmærksom på eventuelle 
snitflader. 

 z Tag stilling til, hvordan formidlingen af udbuddet skal foregå: 
 � Før udbuddet offentliggøres: Hjemmeside, orienteringsmø-

der, lokale medier/presse- meddelelse og muligheder for 
høring om materialet.

 � Under udbudsprocessen: I prækvalifikationsfasen og/eller i 
tilbudsfasen kan afholdes orienteringsmøde om udbuddets 
indhold, herunder hvordan der ansøges om prækvalifika-
tion, og hvordan der gives tilbud.

 � Efter udbuddet er gennemført/leverandører er valgt: Kick 
off møder mellem fagpersoner og entreprenører, vejled-
ningsmateriale, pressemeddelelse m.v.

 z Tag eventuelt stilling til, hvordan udbuddet kan tilrettelægges 
så mikro virksomheder og SMV’er også har mulighed for at del-
tage i udbuddet: 

 � Opdeling af udbuddet i mindre delaftaler/delområder
 � Gøre det muligt for virksomhederne at sige nej til enkeltop-

gaver grundet manglende kapacitet
 � Anvendelse af kaskademodel

 z Overvej om aftalen skal være obligatorisk eller frivillig at anven-
de for brugerne – evt. frivillig overfor leverandørerne og obliga-
torisk indadtil (overfor brugerne):

 � Obligatorisk: Kan måske optimere priser, men risiko for er-
statningskrav såfremt aftalen ikke anvendes af kommunen 
som aftalt.  Omvendt kan det også give større omkostnin-
ger, at man forpligter sig til at bruge aftalen – fx ved direkte 
tildeling, hvor håndværkeren langt hen ad vejen selv kan 
fastsætte sin pris (bl.a. via timeforbrug).

 � Frivillig: Skaber incitament til, at entreprenøren leverer 
som aftalt – og, at der prissættes optimalt i forhold til den 
konkrete markedssituation. Minimerer risiko for evt. erstat-
ningskrav.
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2. Gennemførelsen af udbuddet 
 z Lovgrundlag: 

 � Udbudsloven – giver mulighed for indgåelse af rammeafta-
ler med flere leverandører på samme område og miniud-
bud/genåbning af konkurrencen

 � Tilbudsloven

 z Valg af udbudsprocedure:
 � Offentligt udbud/offentlig licitation
 � Begrænset udbud/begrænset licitation – evt. med forhand-

ling. Gennemføres forhandling, er det vigtigt at være op-
mærksom på transaktionsomkostningerne for både ordre-
givere og ansøgere/tilbudsgivere ved et forhandlingsforløb.

 z Opdeling i delaftaler med afsæt i:
 � Fagentrepriser 
 � Geografisk inddeling (postnr./nord, syd, øst, vest)
 � Inddeling i skoledistrikter, bygningstekniske fællesskaber
 � Forvaltnings inddelt
 � Beløbsgrænser (minimum eller maksimum) 

 z Overvej, hvor mange entreprenører/håndværkere der ønskes 
på rammeaftalen på hver delaftale 

 Hvis der fx er mange entreprenører, vil den enkeltes omsætning 
formentlig være lille i aftaleperioden, men omvendt giver flere 
entreprenører på delaftalen større leveringssikkerhed ved evt. 
konkurser, travlhed mv.). Det kan anbefales, at der max er 4-5 
entreprenører pr. delaftale. Det bør desuden overvejes, i hvilket 
omfang entreprenøren kan sige nej til opgaver.

 z Overvej, hvor mange delaftaler en enkelt entreprenør/håndvær-
ker kan få tildelt.

 Et begrænset antal sikrer, at flere entreprenører kommer i spil, 
men det giver også et bredere antal entreprenører i forhold til 
kontraktstyring.

 z Overvej, om der skal kunne ske direkte tildeling – og hvordan i 
praksis.

 Kaskademodel eller andet. Det skal fremgå af udbudsmateria-
let, hvornår der kan ske direkte tildeling, fx efter beløbsstørrelse

 z Overvej, om der skal gennemføres miniudbud.

 Det skal fastlægges i udbudsmaterialet, hvornår miniudbud skal 
gennemføres – fx efter beløbsstørrelse eller ved periodekøb 
(alle opgaver under x kr. indenfor en fastlagt periode på fx 6 må-
neder)

 z Overvej, hvor grænsen mellem direkte tildeling og miniudbud 
skal gå.

 z Overvej, hvilke krav skal der stilles til virksomhederne (egnet-
hedsvurdering):

 � Omsætningsniveau – overvej, om der skal sættes et lavt ni-
veau så mindre og nystartede virksomheder kan deltage.

 � Referencer – kan med fordel efterspørges, herunder både 
offentlige og private referencer og såvel rammeaftaler som 
selvstændige opgaver. 

 � Antal ansatte i virksomheden – vær i den sammenhæng op-
mærksom på eventuelle enkeltmands-virksomheder.

 � Mindstekrav om ”positiv egenkapital”.
 � Krav til soliditetsgrad eller likviditetsgrad – undersøg via 

regnskaber, hvor niveauet skal lægges. Generelt bemærkes 
det, at ikke alle virksomheder kan fremlægge regnskaber 
med revisorpåtegning – overvej derfor nøje, hvilke krav der 
stilles til nøgletal.

 Ved miniudbud skal det fremgå, hvilken dokumentation der 
skal leveres. Dette skal være i overensstemmelse med Udbuds-
loven §151, dvs. dokumentationen afhænger af, hvilke krav der 
oprindeligt er stillet til egnethed ved rammeaftalens indgåelse.

 z Overvej, hvilket tildelingskriterie der skal anvendes.

 I disse overvejelser bør rammeaftalens karakter indgå – fx om 
der er tale om en rammeaftale for mindre opgaver:

 � Pris (time- og materialepriser indenfor faggrupper). 
 � Bedste forhold mellem pris og kvalitet, herunder vægtning. 

I forhold til kvalitet kan der fx efterspørges. CV’er på bygge- 
og projektledere, besvarelse af en eller flere cases, hvor til-
budsgiver beskriver, hvordan tilbudsgiver vil tilrettelægge, 
udføre og organisere en konkret opgave, beskrivelse af kvali-
tetssikring mv.).

 � Overvej evalueringskriterier ved miniudbud – kriteriet ”pris” 
kan med fordel benyttes.
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3. Kontraktperioden
 z Implementering

 � Kick off møde med leverandører
 � Kick off møde med interne brugere af aftalen

 z Controlling
 � Overholdelse af klausuler (ekstern kontrol, stikprøvekontrol)
 � Fakturakontrol
 � Fejl- og mangelindberetninger fra brugerne
 � Actions på systematiske fejl
 � Sanktionsmuligheder i henhold til aftalen

 z Kontraktstyring/-dialog 
 Ved kontraktstyring på håndværkerydelser kan der skelnes mel-

lem ”blødere” kontraktdialog og ”hårdere” controlling, herunder 
compliance, leverancekvalitet og fakturakontrol. Den første del 
sigter på gensidig konstruktiv dialog om samarbejdet, herunder 
status og problemstillinger, mens den anden del sigter på kvan-
tificerbar måling af resultat af samarbejdet med den enkelte 
entreprenør. 

 Ved kontraktdialog kan der fx overvejes afholdt kick-off møder, 
samt løbende statusmøder eller halvårsmøder med entrepre-
nører med fast dagsorden, hvor der kan gøres status for samar-
bejde, antal bestilte arbejder, antal klager/ mangler, principielle 
problemstillinger – samt fokus på, hvor der evt. er behov for 
gensidig tilpasning samt afstemning af forventninger til mæng-
den af arbejder det næste halve år. 

 Ved compliance forstås det forhold, at kommunen anvender 
rammeaftalerne, som aftalt mellem entreprenør og kommune. 

 Kvaliteten af leverancen skal løbende vurderes af modtageren 
af ydelsen eller af fagperson. Dette med henblik på at kunne 
konstatere, om ydelsen er leveret som aftalt, er behæftet med 
en eller flere mangler, der skal udbedres, eller om der er noget, 
der giver anledning til sanktioner. 

 Fakturakontrol kan foretages af modtager eller fagperson for at 
undersøge match mellem den aftalte fastpris/overslag og faktu-
rabeløbet, herunder om der er anvendt den aftalte tid, priser og 
rabatter.

 Den organisatoriske arbejdsdeling af kontraktstyringen afhæn-
ger af, hvordan bestilling af ydelserne er organiseret. En mulig 
arbejdsdeling er, at indkøbsafdelingen faciliterer implemente-
ring af aftalen i samarbejde med organisationen og beregning 
af rabatter, mens fagpersoner/-modtagere af ydelsen følger op 
på leverancekvaliteten og gennemfører fakturakontrol.  

 Det kan overvejes at samle resultatet af dialoger og controlling 
i én fælles log for på den måde at dele viden om status, erfarin-
ger og tilpasningsmuligheder i aftalen. Ligesom det kan overve-
jes at etablere et systemisk set up, der kan understøtte løbende 
fejlindberetning, hvor brugerne af aftalen kan indberette erfa-
ringer med de enkelte håndværkere i kontraktperioden. 

Miniguide: Udbud af håndværkerydelser
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4. Hjemtagelse af effekt
Beregning af effekt på håndværkerydelser vil altid bero på en række 
antagelser, og er behæftet med en vis usikkerhed. Kommuner, der 
har centraliseret budgetansvaret for reparations- og vedligeholdel-
sesopgaver, vil ofte have besluttet et budget for ét kalenderår ad 
gangen, og der er derfor afsat penge til konkrete arbejder, der ikke 
gentages i det næste budget år. 

I nogle tilfælde vedtages det budgetmæssigt, at eventuelle effekter 
ved konkrete udbud eller tilbud, i stedet skal anvendes på yderlige-
re vedligeholdelse. Nogle kommuner har besluttet, at reparations- 
og vedligeholdelsesansvaret samt budget skal ligge decentralt, hvil-
ket giver lidt større udfordringer med at få overblik over gevinster, 
samt hvordan disse kan høstes.  

Der er dog forskellige mulige modeller, der kan anvendes til at op-
gøre og høste gevinsten, når håndværkerydelser er udbudt:

1. En model er, at forskellen mellem det afsatte budget på en kon-
kret opgave og det vindende tilbud på baggrund af miniudbud 
el. lignende i rammeaftaleperioden udgør en gevinst, der kan 
hensættes og tilbageføres til kommunekassen, hvorefter pen-
gene kan anvendes til andre politisk fastsatte formål.

2. En anden model er, at forskellene mellem det højeste og lave-
ste tilbud, der antages, på baggrund af miniudbud el. lignende i 
rammeaftaleperioden udgør en gevinst, der kan hensættes og 
tilbageføres til kommunekassen, hvorefter pengene kan anven-
des til andre politisk fastsatte formål. 

3. En variant af model 2 er, at forskellen mellem det laveste tilbud 
og den gennemsnitlige pris på alle tilbuddene, der er modtaget, 
udgør en gevinst, der kan hensættes og tilbageføres til kom-
munekassen, hvorefter pengene kan anvendes til andre politisk 
fastsatte formål.

4. En fjerde model er at hjemtage gevinsten, når rammeaftalerne 
med entreprenørerne er indgået – forudsat, at der findes et 
samlet, centralt vedligeholdelsesbudget i kommunen. Kommu-
nen kan ud fraerfaringer anslå, hvor stor en andel lønnen udgør 
af de samlede udgifter i forbindelse reparation og vedligehol-
delsesopgaver. En gevinst kan identificeres ved at beregne den 
procentuelle forskel på timepriser før udbud og efter udbud. 
Denne forskel kan beregnes på den andel af lønudgifter, der 
skønsmæssigt udgør de samlede udgifter til reparation og ved-
ligeholdelse. Gevinsten fragår herefter årligt det fastsatte vedli-
geholdelsesbudget.
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Kontaktpersoner
For yderligere information om Frederiksberg og Aarhus Kommuners  
erfaringer med udbud af håndværkerydelser er du velkommen til at 
kontakte:

Nicolas Lambert
Frederiksberg Kommune
nila04@frederiksberg.dk
tlf. 2898 2047

Tommy Nielsen
Århus Kommune
tonie@aarhus.dk
tlf. 2920 9224




