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Kontraktens omfang

Delkontrakt Beskrivelse

Driftsopgaver

Service og omsorg • OPP-leverandøren overtager i driftsperioden Kolding Kommunes ansvar for at 
levere service-, pleje- og omsorgsopgaver til plejecentrets beboere, herunder 
forventeligt:

� Levering af praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice

� Levering af hjemmesygepleje
Øvrige service- og 
omsorgsopgaver 
(tilkøbsydelser)

• OPP-leverandøren har mulighed for at levere tilkøbsydelser.

Udviklings-partnerskab • OPP-leverandøren indgår sammen med Kolding Kommune i et 
udviklingspartnerskab. 

Bygningsdrift og 
vedligehold

• OPP-leverandøren har ansvaret for bygningsdrift og vedligeholdelse af bolig- og 
servicearealer.

Administration • OPP-leverandøren har ansvar for administration af plejecentret

Anlægsopgaver

Boliger, inklusive fælles 
boligarealer og 
servicearealer

• OPP-leverandøren designer, projekterer og opfører 60 plejeboliger i 
overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger med tilhørende 
servicearealer.

• OPP-leverandøren opnår begrænset mulighed for at tilkøbe byggeretter i 
tilknytning til det nye byggeri.
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Kontraktens omfang

Ét konsortium til at varetage alle dele.

20 årig kontraktperiode.
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Hvorfor OPP?

• Beslutning om nyt plejecenter i Vonsild med 60 pladser

• Princip at vi gerne for fremtiden vil have anlæg, 
bygningsdrift og plejecenterdrift forankret hos én aktør

• Byrådsbeslutning november 2010 om at vi skal 
undersøge mulighederne for at opføre og drive et 
plejecenter som et OPP/OPI.
– Nye/ anderledes ydelser
– Øget brug af velfærdsteknologi
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Formål med OPP projektet

• Øge beboernes livskvalitet gennem øget udbud af 
pleje- og omsorgsydelser eller plejekoncepter

• Give mere liv på plejecenteret gennem øget integration 
med lokalmiljøet

• Sikre et fortsat udviklingssamarbejde, der kan 
optimere beboernes livskvalitet.

• Sikre fokus på udvikling og implementering af 
velfærdsteknologi

• Sikre hensigtsmæssig sammenhæng mellem drift og 
anlæg.

• Mulighed for at minimere beboerbetalingen og 
optimere den kommunale betaling.
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Hvordan kan OPP’et realisere 
formålene?

• Tilbyde tilkøbsydelser til borgerne som fx ekstra rengøring 
eller ledsagelse til fester.

• Investere i flere teknologiske løsninger for til gengæld at 
kunne opnå en mere effektiv drift. 

• Etablere tilbud der også kan anvendes af udefra kommende. 
Den private part tilbydes en byggeret på et stykke af den 
grund plejecenteret bygges på.

• Integrere tilbud til lokalområdets beboere i de tilbud 
plejecenterets beboere gives, fx restaurant med take away 
mad eller wellness.  

• Sikre kommunen en medspiller i udviklingen af 
ældreområdet

• Konkurrence om at vinde opgaven giver en lavere driftspris.
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Hvad siger markedet til vores 
udbud?

• Markedsundersøgelse – er der en interesse? 

• 9 konsortier søgte om at blive prækvalificerede – både 
danske og udenlandske 

• 4 konsortier blev prækvalificerede
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Hvordan efterspørger vi OPP på 
den gode måde?

• Størst mulig frirum i dialogmaterialet, dvs. minimum af 
krav

• Gøre det immaterielle til genstand – det gode ældreliv

• Være åben og imødekommende overfor tilbudsgivere –
det skal ende med at give rigtig god mening for både 
O og P
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Udbudsprocessen – realisering af 
vores mål

En dialogbaseret udbudsproces:

2012 2013

maj juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts

Prækvalifikation

Dialogfase

Forhandlings-
fase

Kontrahering
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Udbudsprocessen – realisering af 
vores mål

Hvilke behov har vi? 
• Hverdagsfortællinger om 

det gode ældreliv

Hvad er der af formelle skal
krav?
• Fx kvalitetsstandarder, 

energikrav, lovgivning

Hvilke rammer for 
samarbejde skal der være?
• Fx betalingsmekanisme, 

visitationsprocedure
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Projekt Ren velværelse

• Udvikle en ny type af baderum til det nye plejecenter i 
Vonsild

• Formål: 
– at højne følelsen af velvære, hjemlighed, selvhjulpenhed
– skabe gode rammer for arbejdsmiljøet 
– Minimere tid anvendt på hygiejne opgaver
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Erfaringer indtil nu

• Tilbudsgiverne stiller gode spørgsmål der er med til at 
gøre udbudsmaterialet endnu bedre

• Det er meget forskelligt hvor langt de er i deres 
overvejelser

• Tilbudsgiverne forholder sig til hverdagsfortællingerne

• De synes, at Ren velværelse (radikal nytænkning som 
svar på behov) er en stor udfordring pga. lovgivningen



Kolding Kommune

Vær opmærksom på

• Det er omkostningsfuldt at være first mover

– Mange interne ressourcer
– Større udbudsomkostninger (evt. finansieret af 

puljer – Det er ikke lykkedes)

• Nye udbudsformer giver erfaringer men ingen 
garantier for succes
– Er der den fornødne risikovillighed i Byrådet?

• Tidshorisonten kan forlænges med en ny metode 
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Hvad har været en udfordring?

• Markedsmodning – kræver en del at få de private 
parter parate

• At holde fast i ikke at stille flere krav end højest 
nødvendigt – hele tiden revurdere om det er 
nødvendigt

• At overbevise Ministerium om vores gode idé

• At få økonomisk støtte til at være first mover

• At få de forskellige private aktører til at spille sammen 
ift. Ren velværelse – det kræver at den offentlige part 
er integrator. Markedet agerer ikke nødvendigvis af sig 
selv
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Nyt plejecenter i 
Vonsild februar 
2015
Karen skal flytte i plejebolig. Hun kan ikke 
længere overskue husholdningen, og hun 
glemmer nogle gange at spise eller at sove. 
Andre gange får hun spist aftensmad to 
gange. Karen og hendes datter, Irene, skal 
på besøg på Vonsildhave for at se, om det er 
et sted, der passer til Karen. De vælger at 
parkere i kælderen og tage en elevator 
direkte op i huset. Her møder de 
gruppelederen Mette, der giver dem et stort 
smil. ”Dav Karen. Jeg hedder Mette, jeg er 
gruppeleder, og jeg har glædet mig sådan til 
at vise dig Vonsildhave”
(…)
Et sted sidder to damer og ser fjernsyn – et 
quizprogram. Fra det største af rummene ved 
siden af lyder der harmonikaspil og sang. Det 
er Viggo som spiller harmonika, og nogle af 
beboerne og andre ældre fra lokalområdet 
synger. 
(…)
Lejlighederne er meget forskellige både med 
hensyn til størrelse, farvevalg og indretning.

Alle lejlighederne giver beboerne mulighed for 
selv at indrette sig. Karen får vist en bolig 
frem, hvor det er tydeligt, at det er den 
pågældende beboers private hjem. 
(…)
Karen har altid holdt meget af at gå i haven. 
Derfor spørger hun, om de ikke også kan se 
haven omkring Vonsildhave. Da de kommer 
ud i haven, er der masser af dufte. Der er 
også en lille køkkenhave og en ”natursti” hele 
vejen rundt om Vonsildhave. Omme på den 
anden side er der både en bæk med rislende 
vand og en indhegning med kaniner i brune 
og lyse farver, som hopper rundt. En af 
kaninerne stiller sig på bagbenene, og kigger 
på dem. Karen smiler. Her vil hun gerne bo.


