DI MENER
MERE RETVISENDE KONTROLBUD
DI mener, at Økonomi- og Indenrigsministeriet skal revidere kontrolbudsbekendtgørelsen,
så krav til offentliggørelse, opfølgning og overholdelse af vindende kontrolbud skærpes.
DI mener, at ministeriet ligeledes skal styrke vejledningsindsatsen vedrørende kontrolbud. Konkret bør der udarbejdes et redskab til de ordregivende myndigheder, der gennemfører kontrolbud, som indeholder en skabelon med alle potentielt relevante omkostninger. Skabelonen skal sikre, at myndighederne altid udarbejder korrekte bud, når de
selv afgiver bud.
BAGGRUND

Kommunernes håndtering af kontrolbud er ugennemsigtig. Virksomhederne oplever,
at der ofte er stor usikkerhed i den enkelte kommune om, hvordan kontrolbuddet beregnes korrekt, og at der mangler åbenhed og forudsigelighed i udbudsprocessen. Dertil
kommer, at der i kommunerne er meget varierende praksis for opfølgning på kontrolbud, der har vundet i en udbudsproces. Kommunernes praksis efterlader indtryk af, at
den konkurrence, som kontrolbuddet har vundet, ikke er sket på lige vilkår.
Derfor bør Økonomi- og Indenrigsmisteriet revidere kontrolbudsbekendtgørelsen, så
krav til offentliggørelse, opfølgning og overholdelse af vindende kontrolbud skærpes,
herunder:
—— en skærpelse af § 4, så det bliver tydeligere for tilbudsgiverne, hvornår ordregivere
vil afgive kontrolbud.
—— en ny bestemmelse, der forpligter ordregivere til – i lighed med udbudslovens § 171
– at underrette forbigåede tilbudsgivere om vurderingen af de indkomne tilbud og
endvidere orientere om relevante forbehold og antagelser i kontrolbuddet.
—— en ny bestemmelse, der indfører krav om en årlig opfølgning på både
omkostninger og leverede kvalitetsniveauer for vindende kontrolbud.
—— en ny bestemmelse, der – i stil med §§ 178 – 184 i udbudsloven – fører til genudbud
af opgaven ved væsentlige ændringer af driften set i forhold til kontrolbuddet.
Når offentlige myndigheder udarbejder kontrolbud, bliver alle direkte og indirekte omkostninger ikke altid indregnet korrekt. Der er ikke noget, der tyder på en bevidst udeladelse af nogle af omkostningerne, men derimod en usikkerhed og uvidenhed om, hvad
der reelt skal indregnes. For at sikre mere retvisende kontrolbud bør Social- og Indenrigsministeriet udarbejde en vejledning om kontrolbudsreglerne, som indeholder en
skabelon, som de offentlige myndigheder kan benytte ved udarbejdelsen af kontrolbud.
Skabelonen skal sikre, at der i processen med udarbejdelse af kontrolbud aktivt tages
stilling til alle potentielle udgiftsposter, eksempelvis husleje, forsikringer og forrentning
af anlægskapital. Skabelonen vil desuden give det politiske niveau et bedre grundlag for
at vurdere, om alle omkostninger er indregnet korrekt. Eksempelvis kan politikerne
bede forvaltningen uddybe, hvorfor huslejen eller forrentningen af anlægskapital er sat
til nul.

