Notat fra medarbejdersiden
Udbud af rengøringsenheden Stevns Kommune
22. januar 2019.
På lokalt MED-udvalgsmøde den 15. januar 2019 er medarbejderne blevet informeret om, at vi kan
komme med input til indstillingen om udbud af rengøringen og af det materiale der er forberedt. På
mødet blev der ikke forelagt materialer eller andet.
Vi har derfor på baggrund af vores viden fra arbejdet i den nedsatte styregruppe og vores kendskab
til erfaringer fra andre udbud valgt at sende nedenstående bemærkninger.

Kontrolbud
Ud fra den tidligere orientering der er givet til medarbejderne i november 2018, fremgår det at
kommunen ikke ønsker at der skal afgives kontrolbud.
Vi mener, at det rigtige vil være at kommunen beregner hvad det vil koste at løse den udbuddet
opgave i eget regi. Hvis der ikke afgives kontrolbud, har vi som medarbejder ikke en mulighed for
at få lov til at løse opgaven for samme pris som det vil koste for et privat firma at løse opgaven. Vi
oplever, at hvis der ikke afgives kontrolbud, er det det samme som at sige, at kommunen ikke
ønsker kommunale rengøringsassistenter – også selv om vi måske kan løse opgaven til samme pris
og i den kvalitet der er udbud.
Vi er mange der har været ansat i kommunen i mange år og undre os over dette ønske om ikke at
have os ansat mere.
Virksomhedsoverdragelse
Det bliver ofte fremhævet at vi jo er sikret vores job når et privat firma overtager opgaven.
Erfaringen viser dog, at det langt fra er tilfældet. Vi ved, at kort efter overdragelsen bliver
medarbejderne opsagt eller sat ned i tid. Så virksomhedsoverdragelsesloven giver ikke os en garanti
for et job og det giver heller ikke kommunen en garanti for at det er de trofaste medarbejdere, der
kender de enkelte steder der fremover vil løse opgaven.

Udbud?
Vi mangler svar på hvorfor kommunen har valgt at indlede en udbudsproces. Hvad er det man
ønsker at opnå ved et udbud?
Vi er blevet informeret om, at man ønsker en besparelse på område. Hvis målet med et udbud alene
er et ønske om besparelse vil vi foreslå at rengøringsenheden forsøger at finde besparelsen uden et
udbud. Vi er klar til at indgå i en dialog om rengøringen kan løses på en billigere måde og i samme
kvalitet som i dag.

Et udbud koster penge – udgifter til Dansk Servicerådgivning og en del interne ressourcer i
forvaltningen. Når opgaven bliver overtaget af et privat firma, skal der påregnes udgifter til kontrol
af om man får det man betaler for.
Erfaringen fra andre kommune fx Sorø, Vordingborg, Struer, Viborg, Roskilde og Kalundborg viser
at opgaven ikke bliver løst til den kvalitet, der er betalt for. I alle de nævnte kommuner har der
været alvorlige problemer med kvaliteten. Der har været klager fra brugerne over manglende
rengøring. I flere af kommunerne er kontrakterne med det private firma blevet opsagt. Det har
betydet flere udgifter til nye udbudsrunder. Andre steder har man valgt at hjemtage
rengøringen. Ønsker kommunen at Stevns kommunes borgerne skal igennem samme bøvl er
medarbejdernes viden, erfaring og fleksible løsning af opgaven ikke vigtig mere?
Vi synes vi skal lytte til erfaringer og sammen forsøge at finde den ønskede besparelse på anden
måde. Vi synes brugerne fortjener at undgå bøvl og manglende rengøring. Vi er klar til at levere den
velkendte kvalitet og fleksible opgaveløsninger der kræves på de enkelte steder – også efter en
besparelse.
Med venlig hilsen

Tillidsrepræsentanten for rengøringsassistenterne i Rengøringskorpset

