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Prioriteringsbidrag

Budget
2013-2016

Nr. 2-10

Konkurrenceudsættelse – kommunens trykkeri-opgaver
Dato 15.06.2012
Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato: 15.06.2012

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: CEIS
Politikområde: 222 Bygninger og Arealer
Udviklingsstrategi: Tema eller pejlemærke: Vækst ved tværgående indsats, helheds
økonomisk betragtning
Sammenhæng til andre bidrag:
Ændringen vedrører (sæt X)
Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering

X

Strukturændring
Merindtægter
Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)
Udvidelsesbidrag
Beløb i hele kr.

2013

2014

2015

2016

Nuværende budget

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Budgetændring

-725.000

-725.000

-725.000

-725.000

Nyt budget

875.000

875.000

875.000

875.000

Ændring i antal

Minus 1 per

Minus 1 per

Minus 1 per

Minus 1 per

fuldtidsmedarbejdere

01-08-12

01-08-12

01-08-12

01-08-12

1. Status
Jf. Byrådets udbudsstrategi vedtaget 21-06-2011 doc.nr. 2485673-11 skal der i 2012 og
2013 gennemføres analyser mhp. konkurrenceudsættelse af en række områder. Hvilke
områder, fremgår af ”handleplan” doc.nr. 2576289-11, vedtaget af Byrådet 25-10-2011.
Handleplanens indsatsområder ift. analyser mhp. udliciteringsegnethed er delt op i
politikområder. Hvorfor hvert prioriteringsbidrag ift. konkurrenceudsættelse også er
opdelt per politikområde.
I budgettet for 2012 er der allerede truffet beslutning om besparelser på 3,3 mio.kr. fra
2012 og frem, som følge af konkurrenceudsættelse.
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Den 20-03-2012 godkendte BY i sagen Lukning af Kommunens Trykkeri (sag 11/9939) at

1.

Økonomiudvalget godkender, at kommunens trykkeri lukkes pr. 1/8 2012.

2.

Økonomiudvalget godkender, at design- og layoutopgaverne bibeholdes i
kommunalt regi, mens de øvrige trykkeriydelser sendes i udbud.

3.

Økonomiudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med at
digitalisere information til borgerne yderligere

4.

Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med indførelsen af
elektroniske dagsordener

2. Ændringsforslag
Bygger på Byrådets vedtagelse se ovenfor og at det antages at CEIS sender de øvrige
trykkeriydelser i udbud i 2012 med kontraktstart 1. januar 2013.
3. Konsekvenser ved forslaget
Eftersom den berørte stilling ophører inden trykkeriydelserne sendes i udbud bliver der
ikke tale om at medarbejderen vil være omfattet af virksomheds-overdragelsesordningen.
4. Tidshorisont
Se ovenfor.
5. Risikovurdering
Besparelsen er afhængig af at hele Byrådet får indført elektroniske dagsordener.
6. Relevante dokumenter
Se under punkt 1. Dette dokument har nr. 161558-12 i sag 12/3093.
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