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Referat 
Møde i Udbudspanelet 

 
Tid:  Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 16:00 – 18:00 

Sted:  Ingeniør´ne, Jernbanegade 1, 6700 Esbjerg 

Deltagere:  Johnny Sjølund, Ole Hansen, Jimmi Hansen, John Andresen, Eddie Dydensborg, 
Stine Rahr, Flemming Mortensen, Mads A. Sørensen, Poul Erik Lundsgaard 
Olesen, Carsten Schlein og Ditte Munk Vækild 

Afbud: Kristian Jølmark, Randi Høxbro, Søren Johansen og Karsten Rieder 

 

 
 

1. Præsentation af Ingeniør´ne v. John Andresen 

John præsenterede Ingeniør’ne, som blev grundlagt i 1972 og i dag har tre afdelinger i hhv. 
Esbjerg, Kolding og Odense, hvor i alt 85 arbejder. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august 2017 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Siden sidst 

Som aftalt på sidste møde i Udbudspanelet, er der sket en ændring i 
medlemssammensætningen af panelet. Jan Hansen er skiftet ud med chef for Vej & Park Mads 
A. Sørensen, således både dén del samt byggeridelen er repræsenteret. Ligeledes blev det 
sidst foreslået at Din Forsyning var repræsenteret, og derfor er Indkøbschef Poul Erik 
Lundsgaard Olesen nu medlem.  
 

4. Tidsplan 
 

Esbjerg Kommune (EK) havde inden mødet fremsendt et forslag til tidsplan ud sammen med 
dagsordenen. Tidsplanen danner et overblik over forslag til møder i panelet, møder med 
eksterne (seminar samt temamøder), samt deadlines for hjemmeside og videoer samt 
forventet kommunikation via pressemeddelelse. 
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Eddie gennemgik planen, som blev godkendt af panelet. 
 

5. Brevkasse/ spørgsmål til Udbudspanelet 
 

På sidste møde i Udbudspanelet, blev ideen om en slags brevkasse drøftet, for at øge dialogen 
med det lokale erhvervsliv.  
Tanken er, at det lokale erhvervsliv skal kunne stille spørgsmål til Udbudspanelet. Følgende 
rammer aftales: 

 
• Panelet besvarer ikke spørgsmål, der vedrører konkrete sager 
• Der skal være tale om udbudsretlige spørgsmål 
• Spørgere kan ikke forvente et uddybende svar – der udvælges en passende 

mængde spørgsmål, som panelet besvarer (ens spørgsmål grupperes) 
• De spørgsmål, der besvares uddybende, bliver besvaret af relevante medlemmer 

af panelet 
• Dem, der får uddybende svar, får svar inden for 4 uger 
• Carsten er ansvarlig for at besvare spørgsmål inden for bygge og anlæg, mens 

Stine er for varer og tjenesteydelser.  
• EK (Udbud & Indkøb) fungerer som sekretariat, dvs. håndterer indkomne 

spørgsmål og udsender disse til hhv. Carsten og Stine 
• Uddybende svar indskrives på hjemmesiden og fremsendes til spørgeren direkte. 

Det er panelet som helhed, der står som afsender 
 
Der var enighed om, at ovenstående bør revideres løbende i takt med, at der opbygges 
erfaring med brevkassen. 
 

6. Temamøder og erhvervsseminar 

Mødet d. 23. november 2017 aflyses, da det lægger sig for meget op af det årlige 
arrangement, som Teknik & Miljø afholder. I stedet foreslås et erhvervsseminar i februar 
efterfulgt af tre temamøder fordelt på hhv. forår og efterår (se tidsplan) 

 
Temadag: 

• Mindre arrangement med et konkret tema til konkret målgruppe 
• Afholdes for 10-25 personer 

Erhvervsseminar: 
• Årligt arrangement for op til 80 personer 
• Bred målgruppe 
• Netværk 
• Flere overordnede temaer, som kan ramme den brede målgruppe 

 
Antallet vurderes som passende og forslag til emner samt indhold godkendes. Det aftales dog, 
at det kan justeres, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.  
 
EK kommer med oplæg til program til hhv. seminar samt første temamøde på næste møde. 
 

7. Budget 
 

Budgettet for de 200.000 kr., som Udbudspanelet er blevet tildelt, var vedhæftet dagsordenen 
og blev godkendt på mødet. 
 
Der var opbakning til at lave en større film, hvorpå der er kommet et tilbud på 25.500 kr. EK 
sætter arbejdet i gang, så videoen kan lanceres i marts, jf. tidsplanen. Status på dette projekt 
medtages på næste møde. 
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Eddie opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til, hvad de resterende penge med 
fordel kan anvendes i forhold til at øge samarbejdet med det lokale erhvervsliv. 
 

8. Dagens tema: Garantistillelse v/ Carsten 

Carsten fortalte om kommunens holdning til og håndtering af garantistillelse ved bygge- og 
anlægsprojekter. I grove træk kan følgende ridses op: 

• Der skal i dag stilles garanti ved entrepriser over 200.000 kr. (grænsen var tidligere 
100.000 kr.). Odense anvender ikke garantier, mens Varde har en grænse på 300.000 
kr.  

• AB 92 stiller krav om garantier, uden nogen nedre bagatel grænse. En garantistillelse, 
indikere entreprenørens evne til at gennemføre det byggeprojekt som han afgiver tilbud 
på. Et byggeri hvor en entreprenør kommer under rekonstruktion går i stå og der skal 
på den berørte entreprenørs kontrakt laves stadeopgørelse. Dette er dyrt og forsinker 
projektet.  

• Garantien anvendes også til at afhjælpe fejl og mangler, som opdages efter byggeriets 
aflevering 

• Garantien er med til at sikre den bedst mulige forvaltning af skatteborgernes penge 
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved nødvendigheden ved at have garantier efter et år, og 
Carsten svarede, at ved meget små garantier efter et-årsundersøgelsen, kan dialog med 
sagsbehandleren godt resultere i, at disse slettes. Carsten lovede efterfølgende at skitsere 
nogle linjer for håndteringen af garantistillelse ved Esbjerg Kommune, som drøftes på næste 
møde og skal lægges på hjemmesiden. 
 
John kunne fortælle, at det private stiller krav om garantier på samme vis som det offentlige. 
Selv vurderer Ingeniør’ne behovet fra sag til sag.  
 
Der var enighed om fornuften i at frigive små garantier, men omvendt også om, at de kan 
være værdifulde at have. 
 

9. Hjemmeside, små film samt ad vis ved nye udbud v/ Randi 
 

Domænet www.udbudspanelet.dk er købt og et tilbud på hjemmeside inkl. små film og ad vis 
ved nye udbud er accepteret. Randi er tovholder på processen, og hun forventer at have et 
designudkast til hjemmesiden i uge 43.  
 
Til hjemmesiden skal der laves nogle små film, og pt. er ideen følgende: 
 

- Hvordan bliver jeg leverandør til det offentlige:  
o 1 film med Stine, der fortæller om det at bliver leverandør på varer- og 

tjenesteydelser 
o 1 film med Carsten, der fortæller om bygge- og anlæg 
o 1 ultrakort film med en hurtig gennemgang af hvad rullelisten er, og hvordan 

man kommer på den 
- Hvordan finder jeg udbud  

o 1 film med både forklaring – fx Ditte, Stine eller Sanne, der kort forklarer 
hvordan man finder det. Der vil være skærmfilmning og selvfølgelig også en 
gennemgang af vores nye side + nyhedsmail 

- Om udbudspanelet  
o 1 kort film om udbudspanelet, hvorfor er det nedsat – 1 repræsentant fra EK 

fortæller hvorfor, Karsten fortæller også om hvorfor EEU synes det er en god idé 
+ 1-2 virksomheder.  

 

http://www.udbudspanelet.dk/
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Både Johnny og John tilkendegav, at de gerne vil deltage i en film. En fra varer- og 
tjenesteydelses-siden spørges også. 
 
Der var enighed om, at hjemmesiden skal indeholde følgende: 

• Hvordan bliver jeg leverandør? 
• Brevkasse 
• Hvor finder jeg informationer om udbud 
• Referater og spørgsmål/ svar 
• Tilmelding til RRS-feed 
• Små film (måske 1 minut hver) 

Hjemmesiden skal være klar til fremvisning på næste møde og skal gå i luften ved årsskiftet. 
Det samme gælder videoer og RSS-feeds. 

 
10. Næste møde 

Næst møde i Udbudspanelet mandag den 11. december 2017 kl. 16:00-19:00 på Esbjerg 
Rådhus, hvor temaerne er sociale hensyn og rulleliste. Da det er i december, byder Rådhusets 
kantine på julefrokost den sidste time. 
 
Ditte udsender doodle’r på alle møder i panelet i 2018 samt seminar og temamøde. (En doodle 
anvendes til at tilkendegive hvornår man vil kunne deltage i møde, men booker ikke noget i 
ens kalender. Selve mødeindkaldelsen udsendes efterfølgendes fra Ditte.) 
 

11. Eventuelt 

EK har   fået udarbejdet en pressemeddelelse, som forventes at skulle sendes til en journalist 
ved Ugeavisen efter aftale. Forslag til meddelelsen blev drøftet på mødet, og udover en enkelt 
ændring, blev den godkendt.  
Det blev påpeget, at det er vigtigt at huske, at  det ikke kun er Ugeavisen i Esbjerg, artiklen 
sendes i, men i alle udgaver i kommunen (”XL-udgaven”). 
 
Stine informerede omkring IKA (Foreningen af offentlige indkøbere), hvor Stine sidder som 
bestyrelsesmedlem, der i øjeblikket modtager nomineringer til titlerne ”Danmarks bedste 
udbud” samt ”dialogprisen”. Det er muligt at nominere offentlige organer til d. 30. oktober 
2017, hvis man har oplevet et særligt godt udbud, eller en særlig god indsats for at styrke 
dialogen vedr. udbud. Der kan læses mere om dialogprisen her 
http://www.ika.dk/aktivitet/ikas-dialogpris/ og om Danmarks bedste udbud her: 
http://www.ika.dk/aktivitet/danmarks-bedste-udbud/ 
 
Sidst men ikke mindst informerede Stine om, at Udbud & Indkøb gerne kommer ud til 
virksomheder eller sammenslutninger og fortæller om kommunens udbud, hvis der er ønske 
herom. 

http://www.ika.dk/aktivitet/ikas-dialogpris/
http://www.ika.dk/aktivitet/danmarks-bedste-udbud/
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