
 

 

 
 

 

Park & Naturforvalterne 

 

DEN GRØNNE TÆNKETANK  
Succesfulde Udbud 2016 

 
 

Onsdag den 25. maj 2016, Nyborg  

Seminar  
 

Efter nogle års pause inviterer Den Grønne Tænketank igen den grønne branche til seminar under titlen 

’Succesfulde Udbud’. Dagens emner spænder vidt fra hvordan vi sikrer kvaliteten i de grønne områder til 

præsentationer af erfaringer med Nordic Green Space Award, nye kvalitetsbeskrivelser, en ny vejledning om 

virksomhedsoverdragelse og erfaringer med mindre udbud. 

Nye fælles kvalitetsbeskrivelser 

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 er tænk som et fælles værktøj for den grønne branche. 

Målsætningen for arbejdet har været at lave en standard, der kan bruges af hele den grønne branche som 

ramme for lokale beskrivelser. Kvalitetsbeskrivelsen er udarbejdet via et samarbejde med repræsentanter fra 

hele den grønne branche.  

 



 

 

Nordic Green Space Award 

Nordic Green Space Award er et partnerskab med mere end 25 forskellige aktører og interessenter i Norden, 

der driver en kvalitetsordning for grønne områder i bymiljøet. Betydningen af grønne områder – parker, natur-

parker og naturområder – har fået stadig stigende og bredere betydning. I dag er der 16 parker og grønne 

områder i Skandinavien, der har modtaget udmærkelsen. Med bedømmelsen fås et kvalitetsstempel, en unik 

markedsføringsmulighed og faglig sparring 

 

Vejledning for virksomhedsoverdragelse 

Via et samarbejde mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Danske Anlægsgartnere (DAG) er der 

udarbejdet en vejledning, der skitserer erfaringer og nogle af de udfordringer, som både udbydere og tilbuds-

givere oplever i forbindelse med brug af loven om virksomhedsoverdragelse. Målsætningen for arbejdet har 

været at optimere informationsniveauet i udbudsmaterialer og beskrive en optimal overdragelsesproces 

såvel ved første gangs udbud som ved efterfølgende genudbud. Ved at optimere udbudsprocessen får 

udbyder de bedste og billigste bud, og de private virksomheder, der byder, får alle de relevante 

informationer, der gør det muligt at prissætte opgaven og tilrettelægge en optimal overgang for de nye 

medarbejdere, der følger med opgaven. 

 

TID OG STED 
Onsdag den 25. maj 2016 
Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianlundsvej 119  
DK 5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 

PRIS 
Deltagelse i arrangementet 
koster kr. 1.350,- for 
medlemmer af DAG’s, KTC’s  
og PN’s medlemmer samt for 
abonnenter på 
Videntjenesten.  
1.600,. for øvrige deltagere.  
Prisen er ekskl. moms 

TILMELDING 
Tilmeldingsfrist: 12. maj 2016.  
Tilmelding er bindende. Ved 
afmelding senest 2 uger før 
debiteres halvdelen af prisen. 
Ved senere afmelding debiteres 
hele prisen. En tilmeldt deltager 
kan altid skiftes ud med en 
anden deltager. 
 
Tilmelding på ts@dag.dk 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Kim Tang, kt@dag.dk, 
tlf. 20 94 03 60  
 
 

 

  

Program 
  

9.00 Velkomst v. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, 
Ålborg kommune 

12.00 Frokost 

 
9.10 
 
 
 

 

Præsentation af Nordic Green Space Award (NSGA). 
Hvad er formålet med NGSA? Hvordan søger man, og 
hvad er kriterierne for tildeling? v. NSGA-dommer 
Anders Dam, Skovskolen. 

13.00 Udbyders erfaring med virksomhedsoverdragelse.  
Overvejelser inden udbud og/eller ved genudbud. 
Håndtering af personale – informationsmøder, løn mv. 
Faldgruber og problemstillinger.  v. afdelingsleder Hans 
Tophøj, Aalborg Kommune. 

9.45 Hvad en kommune kan bruge Nordic Green Space 
Award til: Markedsføring med fokus på grønne områ-
ders betydning for livskvalitet, rekreation, sundhed og 
klimatilpasning.  Med øget opmærksomhed følger ofte 
flere ressourcer.  v. landskabsarkitekt Mette Esbjerg 
Jørgensen, Esbjerg Kommune, der fik en NGSA i 2014 
 

 
13.30 

 
Tilbudsgivers overvejelser/erfaringer med virksomheds-
overdragelse.  Hvilke oplysninger om de overdragne 
medarbejdere har betydning for både prissætningen og 
modtagelsen af de nye medarbejdere? Hvordan kan en 
overdragelse gøres til en positiv oplevelse for medarbejderne 
og den udførende?  v. Oknygaard A/S.  

10.15 Præsentation af nyt fælles beskrivelsessystem:  
Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015. 
v. Christian Philip Kjøller, IGN. 
 

 
14.00 

 
Debat og erfaringsudveksling om virksomhedsoverdragelse 
med panel af de fire indlægsholdere, som har talt om 
virksomhedsoverdragelse.  

10.45 Pause 
 

 
14.30 

 
Kaffepause 

11.00 Præsentation af Vejledningen for Virksomhedsover-
dragelse. v. direktør Michael Petersen, Danske 
Anlægsgartnere 
 

 
15.00 

 
Præsentation af Aarhus kommunes erfaringer med opdeling 
af udbud i mindre entrepriser, bl.a. udvidet felt af tilbuds og 
besparelser  samt overvejelser om hvordan samarbejdet kan 

11.30 Love og regler for virksomhedsoverdragelse. Skal 
antallet af overdragne medarbejdede passe til 
opgavens størrelse? Hvilke oplysninger om 
medarbejderne må et udbud indeholde? Kan 
overdragne medarbejdere følge opgaven ved 
genudbud? v. jurist fra KL  
 

 
 
 
15.45 

forbedres mellem udbyder og udførende.  v. Martin Højholt 
Århus kommune 
 
Tak for i dag. 
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