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Til  

Viggo Thinggaard, Formand LO Silkeborg-Favrskov 

Bo Lindtner Lundt, Faglig Sekretær 3F Bjerringbro og Omegn 

 

 
Svar på henvendelse fra LO og 3F vedrørende resultat af va-

skeriudbud 

 
Kære Viggo Thinggaard og Bo Lindtner Lundt,  
 
I har i et åbent brev til regionsrådet den 9. februar 2018 appelleret 
til, at "regionsrådets medlemmer genovervejer beslutningen om at 
fjerne regionens vaskeriopgaver fra Jysk Linnedservice".  
 
Regionsrådet har godkendt udbudsresultatet for et udbud af de va-
skeriydelser, som hidtil har været varetaget af Jysk Linnedservice 
A/S. Et vaskeriudbud, der på 8 år sparer regionen for 65 mio. kr. 
 
Jeg har fuld forståelse for, at det er utrolig svært for de medarbejde-
re, der nu står overfor at miste deres job hos Jysk Linnedservice A/S. 
Forhåbentlig vil de hurtigt finde nyt arbejde.  
 
MidtVask har, som Bo Lindtner Lundt er orienteret om, tilbudt inte-
resserede medarbejdere fra Jysk Linnedservice A/S en samtale om 
mulige job og videreuddannelsesmuligheder hos midtVask. Jeg håber, 
at flere medarbejdere vil benytte sig af de muligheder.  
 
Regionsrådet besluttede i 2015, at vaskeriområdet i regionen skal 
konkurrenceudsættes. I første udbudsrunde har de vaskeriydelser, 
som Jysk Linnedservice A/S har varetaget, været udbudt. I anden 
runde vil de vaskeriydelser, som regionens eget vaskeri midtVask va-
retager, blive udbudt.  
 
Vi har tilrettelagt et udbud efter gældende regler. I udbudsprocessen 
har vi haft stort fokus på, at involvere de vaskerier, som ville deltage 
i udbuddet. Både inden offentliggørelsen af udbuddet, hvor der blev 
gennemført en markedsdialog med alle vaskerierne. Her blev vaskeri-
erne herunder Jysk Linnedservice A/S spurgt, om der var forhold, 
som de vil anbefale, der skulle indgå i processen og om der var noget 
som Region Midtjylland skal være særligt opmærksom på. På ud-
budspræsentationsmødet opfordrede regionen de deltagende vaskeri-
er til straks at påpege forhold i udbuddet, de fandt problematiske, så 
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disse kunne ændres. Udbuddet blev gennemført med en forhandlings-
runde, hvor tilbudsgiverne kunne påpege forhold, de mente, skulle 
ændres i udbudsmaterialet. Den markedsdialog og forhandling, der 
har været, har flyttet udbuddet, så det stemmer mere overens med 
de private vaskeriers ønsker og anbefalinger. Derfor mener vi, at der 
er gennemført et udbud, hvor der er balance i forhold til hvad Region 
Midtjylland har af behov, og der er taget højde for de private aktørers 
anbefalinger. Som et eksempel kan det f.eks. nævnes, at tidspunktet 
for hvornår kravet til at lastvogne skulle opfylde Euronorm 6 blev ud-
skudt. Dermed kunne Jysk Linnedservice A/S eksisterende leasingaf-
tale udløbe og de kunne oprette en ny uden ekstra omkostninger.   
 
Region Midtjyllands eget vaskeri midtVask har deltaget med et kon-
trolbud. Vi har haft stort fokus på, at kontrolbuddet er udarbejdet 
korrekt efter kontrolbudsbekendtgørelsen. Det blev derfor udregnet 
af en ekstern revisionsvirksomhed (PWC) og efterfølgende kvalitets-
sikret af afdelingen for Økonomisk Analyse hos advokatfirmaet Bech 
Bruun. Det har sikret, at midtVasks kontroltilbud medregner de rette 
udgifter til husleje, lyse, varme, administration og alle andre "grund-
udgifter". Der har samtidig været vandtætte skotter mellem de per-
soner i regionen, der har gennemført udbuddet og midtVask samt de-
res rådgivere under hele processen.  
 
Vi hverken vil, kan eller må favorisere bestemte virksomheder, som 
det bliver antydet i jeres brev, at regionen har gjort. I et udbud er 
det som en altovervejende hovedregel heller ikke muligt at tage sær-
lige hensyn til geografi og placering af virksomheder. Region Midtjyl-
land er dog som alle andre offentlige institutioner i høj grad forpligtet 
til at få mest muligt ud af hver eneste skattekrone. Dette udbud føl-
ger udbudsreglerne og er lavet for at få løst en konkret opgave bedst 
og billigst. Og resultatet viser, at Region Midtjylland kommer til at 
spare rigtig mange penge – 65 mio. kr. over en 8-årig periode – de 
sparede penge har vi brug for til at løse vores sundhedsopgaver i en 
meget presset økonomi. Et enigt regionsråd godkendte den 31. janu-
ar 2018 resultatet af vaskeriudbuddet. 
 
Det er mit håb, at vi nu kan begynde at se fremad. Vi siger tak for et 
godt og konstruktivt samarbejde med Jysk Linnedservice A/S igen-
nem mange år, og jeg håber det bedste for de personer, der nu skal 
finde nyt arbejde.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 


