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MULIGE UTREDNINGSOPPDRAG AV KONKURRANSEUTSETTING AV ULIKE 
TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE 

Bakgrunn:
Ordfører har bedt rådmannen utrede mulige kostnader ved de ulike utredningsoppdragene. 
Han har også bedt rådmannen innhente synspunkter på hvor lang tid det vil ta fra utredning til 
eventuelt et bytte av leverandør er gjennomført. 

Utredning:
Ringerike kommune har ikke kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre disse utredningene 
fullt og helt selv. Om vi hadde hatt det, ville rådmannen allikevel ikke anbefalt at dette skulle 
gjøres i egen regi. Dette for å unngå «Bukken og havresekk» prinsippet. Det er utfordrende at 
en organisasjon skal vurdere og rettferdiggjøre deler av virksomheten sin. Det kan fort føre til 
spørsmål om habilitet.

Rådmannen vil derfor anbefale at disse utredningene gjennomføres som anskaffelser fra 
private aktører. Anskaffelseskompetanse har Ringerike kommune, slik at anskaffelsene kan 
gjennomføres i egen regi.

Slik vedtaket fremstår, er det følgende som eventuelt skal utredes:

1. Renhold
2. Park og idrett
3. Lønn- økonomi og IKT
4. Ringerikskjøkken

Deler av disse områdene kan trolig slås sammen i en felles leverandørkonkurranse, men det 
må vurderes om man ønsker forskjellige leverandører for de forskjellige områdene eller man 
velger samme leverandør. Selve anskaffelsen av utredningen, kan gå relativt raskt, med 
planlagt oppdragsoppstart i januar/februar. Kostnaden ved selve utredningsoppdragene vil 
variere ut fra ønsket dybde og detaljgrad. Vi vil tro at en leverandør vil kunne gi en 
overordnet gjennomgang og anbefaling ved å bruke et sted mellom 20 til 40 timer på 
eksempelvis «utsettelse av renhold». Noe som vil tilsvare et sted mellom NOK 25 000 til 



60 000, litt avhengig av hvilke kompetanse det er som er hovedfokus (eksempelvis vil en 
utredning med hovedfokus på de juridiske aspektene kunne toppe denne grensen, mens en 
utredning med hovedfokus på organisasjonsendringen og det økonomiske aspektet, normalt 
vil være noe rimeligere). Utredningen knyttet til Ringerikskjøkken og Park og idrett, vil trolig 
kreve noe mer tid, både for å sette seg inn i fakta rundt organisasjon og oppgaver og for å 
vurdere økonomiske aspekter, da dette er mer atypiske enheter for outsourcing.

I tallene ovenfor er det beregnet at vi gjør en del av utredningen selv, eksempelvis 
mulighetsrommet i lovverket og prosedyrene ved oppsigelser. Etter at beslutning om eventuell 
overdragelse er tatt, må det utarbeides anbudsgrunnlag. Det vil kreve både arbeid av 
organisasjonen og ekstern bistand. Det er ikke innberegnet her.
Når eventuell overdragelse er gjennomført, må det settes av nødvendig ressurser og kapasitet i 
organisasjonen til kontraktsoppfølging, herunder gi den informasjon utreder trenger om 
enhetene.

Trolig kan man ved å slå sammen utredningene kunne redusere totalkostnadene.

Det nevnes allerede nå at det bør settes fokus på det juridiske aspektet. Et sentralt element er 
om det er en selvstendig enhet som overføres eller utsetting av en støttefunksjon. I førstnevnte 
tilfelle vil normalt reglene om virksomhetsoverdragelse komme til anvendelse, der 
hovedregelen er at man ikke kan si opp de ansatte som følge av virksomhetsoverdragelsen. De 
ansatte skal følge med overdragelsen av virksomheten og ha samme rettigheter og plikter 
under ny arbeidsgiver (privat part) som de hadde før overdragelsen, jf reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Dette forhold må i så fall ligge til 
grunn for konkurransen som kjøres når man skal legge ut virksomheten til private, og kan 
påvirke utfallet og om private aktører er interessert. 

Det er heller ikke gitt at ansatte aksepterer en slik overdragelse av arbeidsforholdet til ny 
arbeidsgiver, og de har en ubetinget rett til å nekte (jf  AML §16.3). Dersom de motsetter seg, 
vil de ha fortrinnsrett ved nyansettelser til stillinger de er kvalifisert for hos overdrager i en 
begrenset periode (normalt ett år fra overdragelsen). Formkravene i arbeidsmiljølovens § 16.5 
med informasjon og drøfting med tillitsvalgte, er også viktig å overholde i en slik prosess.

Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse ikke kommer til anvendelse (fordi man finner at 
en eller flere av områdene ikke er en selvstendig del av virksomheten), vil normale regler om 
oppsigelse gjelde med blant annet krav til saklig grunn for oppsigelsen. 

Det som er sagt her er ikke noe juridisk redegjørelse, men en poengtering av at dette bør være 
en del av drøftingstemaet i analysen nevnt ovenfor eller i eget arbeid som forberedelser før 
endelig beslutning fattes.

Tidsperspektiv
For å anskaffe og gjennomføre en vurdering, som bør utføres før man tar en endelig 
beslutning, vil normalt anskaffelsen og kontraktsignering ta 1 til 2 måneder og trolig det 
samme for utførelsen.
For konkurransen som gjelder overdragelse av virksomhet (for å finne en leverandør som skal 
overta de overførte områdene) og utførelsen av overdragelsen, vil man måtte regne fra 3 til 6 
måneder, avhengig av nødvendige prosesser i egen organisasjon, tilstrekkelige private aktører 
og lignende. Prosessene vil kreve oppmerksomhet og fokus fra organisasjonen.



Konklusjon:
Det vil være nødvendig å avsette midler i budsjett 2013, handlingsprogram 2013-2016 for å 
gjennomføre en eller flere anskaffelser. Beløpet vil være avhengig av hvor mange 
utredninger/ anskaffelser som skal gjennomføres. Når eventuelle overdragelser er 
gjennomført, må det sikres at det er kapasitet og ressurser i organisasjonen til gjennomføring 
av egne prosesser og kontraktsoppfølging av private parter.


