Kommunaldirektøren

Tilbud til interesserede kommuner om gratis assistance til
strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse
Alle kommuner tilbydes hermed gratis assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver.

Den 2. Juni 2010

Jnr 11.06.02 P20
Sagsid 000214920

Ref TRK

Målet er at sikre et fokus på udvikling og implementering af de udbudsstrategier, som kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven, skal vedtage inden udgangen af 2010.

trk@kl.dk@kl.dk
Dir 3370 3591

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

KL ser initiativet som et bidrag til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne – og mere
generelt af konkurrenceudsættelse.

2300 København S

Assistance til strategisk forankring
Konkret tilbydes assistance til de aktiviteter, der er knyttet til udvikling,
vedtagelse og implementering af kommunens udbudsstrategi. Som eksempel
kan nævnes:

www.kl.dk

Afholdelse af seminar for kommunalbestyrelsen, direktion
Afholdelse af temamøder for direktion, ledelsesgrupper
Sparring til design og udvikling af udbudsstrategi
Afdækning af potentialer for offentlig-privat samarbejde.
Den enkelte kommune bestemmer selv, hvad tilbuddet konkret skal munde
ud i, herunder aktiviteter, ambitionsniveau mv.
De tilgængelige ressourcer indenfor projektet vil blive fordelt ligeligt me llem interesserede kommunerne ved hjælp af et voucher-system. Initiativet
løber til udgangen af 2011.

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3056
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Kick-off møder og interessetilkendegivelse
Der afholdes to kick-off møder, hvor interesserede kommuner kan høre
mere om initiativet – og i øvrigt få en orientering om nye tiltag på udbudsområdet:
Den 12. august kl. 10-13: IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Den 13. august kl. 10-13 : Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700
Horsens.
./.

Praktisk information om ”kick-off”-møderne fremgår af vedlagte invitation.
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding inden den 6. august. Tilmelding
kan ske på http://www.udbudsportalen.dk/Bibliotek/Arrangement/kick-off/.
Hvis din kommune er interesseret i et tilbud om assistance kan det tilkendegives på kick-off møderne eller ved kontakt til udbudskonsulent Trine
Kronbøl i KL på mail trk@kl.dk eller via tlf. 3370 3370.
Initiativet er en del af en større samarbejde mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om at fremme offentligt-privat samspil. Initiativet er finansieret med en ramme på 3 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Den
praktiske udførelse af initiativet er forankret i Udbudsportalen, KL´s informations- og videnscenter om udbud
Med venlig hilsen

Jan Olsen
Cheføkonom
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