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Udbudspolitik for håndværkerydelser 

 
Baggrund 
Administrationen er ved at udarbejde en udbudspolitik for håndværkerydelser. Siden sidste 

fællesmøde mellem Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

angående udbudspolitikken d. 2-10-2014 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 

administrationen indarbejdet socialt ansvar i udbudspolitikken.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget: 

  

 At godkende udkast til udbudspolitik jf. bilag 1. 

 At invitere interessenter til et møde hvor udbudspolitikken 

fremlægges.  

 

Sagsfremstilling 
Udbudspolitikken har taget form efter en indledende proces med input fra de lokale 

håndværkere, og sidenhen er der blevet arbejdet videre ud fra de beslutninger, der blev 

truffet på sidste fællesmøde.  

Af udbudspolitikken fremgår at Hørsholm Kommune i fremtiden får to rammeaftaler md 

håndværkere til håndtering af små vedligeholdelsesopgaver. Den ene skal dække det 

område, der i dag i forvejen har en rammeaftale, mens den anden skal dække det område, 

der i dag har driftspartnerskab.  

Udfasningen af driftspartnerskabet var et ønske, der blev rejst af håndværkerne på det 

første møde med dem. 

  

Det sociale ansvar i Hørsholm Kommune vil med den nye udbudspolitik følge Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsens vejledning for sociale klausuler. Dette betyder at der ved indgåelse 

af kontrakter med en varighed på over 6 måneder og lønudgifter på min. 4 mio. kr. eller 

entreprisesum på over 10 mio. kr. stilles det som krav at 10 % af årsværkene skal 

besættes med arbejdstagere, der tilhører persongruppen af praktikanter (retningslinjerne 

findes i Udbudspolitikkens Bilag 1). 

  

Videre proces 
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Efter dette møde vil der blive indkaldt til et tredje møde med håndværkerne, hvor 

udbudspolitikken bliver præsenteret. 

Efter mødet med håndværkerne/interessenterne skal udbudspolitikken igen præsenteres 

for udvalgene, der så kan godkende udbudspolitikken endeligt. Herefter vil der blive 

gennemført udbud af nye rammeaftaler efter bestemmelserne i udbudspolitikken.  

 

Sagens tidligere behandling 
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget d. 02.10.2014 

Miljø- og Planlægningsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholdt 

fællesmøde med henblik på drøftelse af oplægget. 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget d. 16.12.2014 

På mødet den 16.12.2014 diskuterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den videre 

proces om udformning af sociale klausuler, inkl. de politiske signaler inden endelige politisk 

behandling i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, 

Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 27.01.2015 

På mødet besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at besluttede at der indføres 

sociale klausuler i fremtidige udbud ved at godkende administrationens forslag med 

bemærkning om, at kædeansvar for virksomheder evalueres om et år.  

 

Bilag 
-    Udbudspolitik 9-3-15.docx 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-03-2015 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget besluttede at 

invitere håndværkere til dialogmøde om udkast til udbudspolitik. Udvalgene ønskede 

desuden en juridisk vurdering af Skanderborgs formuleringer på hjemmesiden omkring 

udbud samt at andre kommuners eksempler på udbudspolitik, f.eks. Rudersdal eller 

Gentofte, også indgår næste gang sagen behandles.   
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Peter Antonsen (T) 
Formand 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  
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