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Uddrag af referat fra møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget/Thisted kommune den 02.09- 
2020. 

30. Udbud af danskuddannelse  

Sagstema 

DRC Dansk Flygtningehjælp har set sig nødsaget til at opsige kontrakten om levering af danskuddannelse til 
Thisted Kommune, hvorfor Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget skal træffe beslutning i forhold til 
nyt udbud af opgaven.  

Redegørelse 

I budgetforliget 2019 var der udtrykt politisk ønske om at se på mulighederne for at øge omfanget af 
konkurrenceudsættelse af udvalgte kommunale opgaver. På baggrund af situationen på Sprogcenter 
Thisted med blandt andet færre kursister, forventninger om merudgift og en forventning om udfordringer i 
forhold til at bevare og udvikle kvaliteten, besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019, at 
forvaltningen skulle arbejde videre med udbud af danskuddannelse.  

Udbuddet blev offentliggjort og fristen for modtagelse af tilbud sat til den 3. september 2019. DRC Dansk 
Flygtningehjælp vandt udbuddet og overtog opgaven pr. 1. januar 2020.  

DRC Dansk Flygtningehjælp har imidlertid få måneder efter start opsagt kontrakten, da de ikke kan 
fastholde den kvalitet og rentabilitet, som de ønsker. Kontrakten ophører den 31. marts 2021. Opsigelsen 
af kontrakten med Thisted Kommune er et led i, at DRC Dansk Flygtningehjælp generelt trækker sig ud af 
danskuddannelsesområdet.  

For at sikre en fortsat drift og håndtering af opgaven i Thisted Kommune ønsker Beskæftigelsesafdelingen 
at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde med relevante samarbejdspartnere – evt. 
nabokommuner - i forhold til nyt udbud af danskuddannelse. Alternativt, såfremt dette ikke viser sig 
holdbart, ønsker Beskæftigelsesafdelingen at sende danskuddannelsesopgaven i udbud alene ligesom i 
2019.  

Da det i vejledningen om udbud af danskuddannelse anbefales, at leverandør starter sine aktiviteter op 
enten 1. januar eller 1. august, eftersom dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af 
undervisningen, ønsker Beskæftigelsesafdelingen en proces, hvor der som udgangspunkt indgås aftale om 
opstart af aktiviteter pr. 1. januar 2021 med en overdragelsesperiode på 3 måneder, indtil kontrakten med 
DRC Dansk Flygtningehjælp ophører.  

Retsgrundlag 

Danskuddannelsesloven 

Udbudsloven 

Økonomiske konsekvenser 

Der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale, ligesom der vil være udgifter til konsulentbistand. Midlerne til 
konsulentbistand findes inden for Beskæftigelsesafdelingens eget driftsområde. De samlede udgifter 
afhænger af, om Thisted Kommune samarbejder med relevante samarbejdspartnere om udbuddet eller ej.  

Overdragelsesperioden fra 1. januar 2021 – 31. marts 2021 kan medføre en merudgift, hvor der vil være 
delvis dobbeltbetaling, såfremt Beskæftigelsesafdelingen følger anbefalingen i vejledningen om udbud.  
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Beskæftigelsesafdelingen forventer en højere gennemsnitlig pris pr. modul fremadrettet, eftersom DRC 
Dansk Flygtningehjælp ved seneste udbud adskilte sig markant fra de øvrige tilbud i positiv retning i forhold 
til den samlede gennemsnitlige pris pr. modul.  

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen 
har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Andre konsekvenser 

Intet at bemærke. 

Høring og sagsgang 

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020 

Indstilling 

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at: 

1. Thisted Kommune arbejder på at sende danskuddannelse i udbud sammen med relevante 
samarbejdspartnere.  

2. Thisted Kommune sender danskuddannelse i udbud alene, hvis det vurderes, at et samarbejde ikke 
vil være tilfredsstillende.  

Beslutning 

Ad 2. Godkendt. 

 


