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Udbud & Indkøb 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 23. august 2017 

Sagsid AcadreCaseNumber 

Sagsbehandler Ditte Munk Vækild 

E-mail dij1@esbjergkommune.dk 

 

Referat 
Møde i Udbudspanelet 

Tid:  Tirsdag den 22. august 2017 kl. 16:00 – 18:00 

Sted:  Dan-El, Nyhavnsgade 13, 6700 Esbjerg. Indgang via værkstedet, og 
derefter til kantinen på 1. sal 

Deltagere:  Johnny Sjølund, Ole Hansen, Kristian Jølmark, Jimmi Hansen, John 
Andresen, Søren Johansen, Eddie Dydensborg, Stine Rahr, Flemming 
Mortensen, Ditte Munk Vækild, Jan Hansen, Carsten Schlein, Randi 
Høxbro, Karsten Rieder 

 

 

1. Kommunens fotograf tager et gruppebillede af Udbudspanelet 

Der blev taget billede, som skal anvendes på hjemmeside og lign. Billedet er efter 
mødet udsendt til alle deltagere i Udbudspanelet. 
 
2. Præsentation af Dan-El v. Johnny Sjølund 

Johnny præsenterede Dan-El, herunder virksomhedens historie.  
Det er meningen, at alle deltagere skal have mulighed for at lave en lignende 
præsentation, for at øge kendskabet deltagerne imellem. Der vælges en til hvert 
møde. 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2017 

Referatet fra første møde, d. 22. juni 2017, blev godkendt. 

Der kom følgende forslag til ændring af sammensætningen af deltagere i 
udbudspanelet: 

• Esbjerg Forsyning som ny deltager 

• Jan Hansen udtræder, mens Vej & Park får en repræsentant med i stedet 

Eddie følger op på forslagene. 
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4. Drøftelse af Udbudspanelets formål og temaemner til møderne i 
2017/2018 

Eddie præsenterede det udsendte bilag, med forslag til temaer (bilaget findes sidst i 
nærværende referat), som Udbudspanelet skal beskæftige sig med.  

Der var enighed om, at oversigten tegner nogle gode forslag, men der kom 
endvidere følgende: 

• Udfordringer i kontraktperioden og håndteringen heraf 

• Garantistillelse 

• Bod 

Det blev aftalt, at temaet på næste møde omhandler bygge- og anlæg. 

Det blev påpeget, at der i overskriften for temaerne skal stå ”Esbjerg Kommunes 
lokale erhvervsliv” hvilket ændres. Se vedhæftede bilag. 
 

5. Opfølgning på drøftelser vedr. byggebranchen og totalentrepriser  

På sidste møde i Udbudspanelet blev der stillet en del spørgsmål til kommunens 
valg af totalentrepriser i visse byggerier. Det blev derfor aftalt, at de interesserede 
parter skulle sætte sig sammen og have en dialog herom. 
 
Gruppen kunne fortælle, at der havde været en god drøftelse, ligesom der var skabt 
forståelse for kommunens valg.  
Esbjerg Kommune har besluttet, at byggerier som udgangspunkt udbydes i 
fagentrepriser, og at udbud i totalentrepriser kræver en god begrundelse. Dette var 
en overraskelse for flere til mødet og er en væsentlig ting at få videreformidlet.  
 
Der var enighed om, at emner som garantistillelse, sociale klausuler, 
totalentrepriser og rullelisten er yderst relevante at få drøftet – både i 
Udbudspanelets forum samt til et kommende arrangement for erhvervslivet. 
 
6. Tema: Kommunikation 

På hvert møde i Udbudspanelet, vil der være et tema. På dette møde er temaet 
kommunikation. Som det ses på bilaget, der er lagt sidst i nærværende referat, 
indeholder temaet fem punkter. 
 

• Oplysning om bekendtgjorte udbud 
Der blev vist flere muligheder for at det lokale erhvervsliv altid adviseres om 
kommunens udbud. Panelet var enige om, at en løsning hvor det er nemt at 
tilmelde sig og hvor en specifik mail kommer direkte i den enkeltes mailboks 
er at foretrække. Det aftaltes, at Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) arbejder 
videre på den bedst mulige løsning. 
 

• Netværksmøder og erhvervsseminar 
Stine fremlagde forslag til et mindre arrangement i november, med meget 
håndgribeligt tema som ”hvordan afgiver du tilbud” samt et større 
arrangement i april 2018 a la det, der blev afholdt i foråret. 
 
Der kom mange forslag på bordet, herunder bl.a. afholdelse af 5-6 årlige 
temamøder, et stort arrangement allerede i efteråret, og at arrangementer 
kan have flere spor. Der var dertil et tydeligt behov for ændring af 
betegnelsen på møderne, som forekom forvirrende. Ud fra de fremkomne 
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forslag arbejder Esbjerg Kommune (EK) og EEU videre med ideerne, og fik 
på mødet med mandat til at sætte den bedste løsning i gang.  
 
Endvidere blev det aftalt, at næste møde rykkes frem, så det kommende 
arrangement kan planlægges i samarbejde med panelet. 
 

• Presse og synlighed 
På næste møde inviteres Vestkrafts journalist med henblik på, at han skriver 
en artikel om Udbudspanelet. Det er hensigten, at han interviewer flere af 
panelets deltagere. 
For at sikre ensrettethed, udarbejdes et dokument med de mest gængse 
spørgsmål og svar. 
 
En hjemmeside for Udbudspanelet blev også drøftet. Det blev aftalt, at EEU 
forsøger at købe domænet www.udbudspanelet.dk samt fremskaffe pris på 
både opsætning og drift af en sådan.  
Det aftaltes endvidere, at EEU og EK har mandat til at sætte bedste løsning i 
gang, så det hurtigt kan komme op at køre. 
 
Eddie stillede forslag om, at der bliver lavet en film a la Esbjerg-filmen, dog i 
en kortere version og med noget tale/ forklaring. 
Der var opbakning til denne idé, dog under forudsætning af, at projektet 
ikke beløber sig til mere end 30.000 kr., som blev anset for værende 
rimeligt. 
Både EK og EEU undersøger muligheder og priser. 
 
Udbud & Indkøb har fået 200.000 kr. til at styrke samarbejdet mellem 
kommunen og det lokale erhvervsliv. Ved sidste møde lagde Eddie op til, at 
Udbudspanelet skal være med til at beslutte, hvordan pengene skal 
anvendes.  
Det aftales, at EK laver et budget til næste møde ud fra de ting, der nu er 
drøftet. 
 
Et forslag om en ”brevkasse” hvor virksomhederne kan rette deres 
spørgsmål og undren blev drøftet. Svarene kunne indarbejdes i referatet 
eller lægges på den kommende hjemmeside. EK arbejder videre med en 
løsning på dette. 

 
 

7. Orientering om kommende udbud, jf. Udbudsplanen 

Esbjerg Kommunes direktion godkender ultimo hvert år det kommende års 
udbudsplan fra Udbud & Indkøb. Denne bliver lagt ud på hjemmesiden, og kan også 
bruges i panelet til at komme med kommentarer. På dette møde blev kørsel drøftet. 
 
Jimmys forslag til kommende kørselsudbud: Overvej garantistillelse eller anden 
løsning, fx bod, der kan sikre kommunen mod, at de stillede krav overholdes, 
opfølgning på stillede krav samt overholdelse af principper om sociale hensyn.  
 
8. Planlægning af kommende møder 2017/2018 

Næste møde er planlagt til mandag den 30. oktober 2017 kl. 16:00 – 18:00. Det 
aftaltes dog, at der skal findes en anden dato tættere på. 
Næste mødes afholdes hos Ingeniør’ne. 
 

http://www.udbudspanelet.dk/
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Der er enighed om, at mødefrekvensen skal være hyppigere her i starten, og derfor 
aftales det også, at der allerede nu bookes et møde i december. Dette vil være 
julefrokost, som afholdes på Rådhuset. 
 
9. Eventuelt 

Der blev igen spurgt til inhabilitet, da der er frygt for at dette kan være en risiko 
ved at være en del af panelet. Dette anses dog ikke for at være tilfældet, da der 
alligevel afholdes teknisk dialog inden alle udbud, hvor relevante leverandører 
inviteres til at fortælle om deres holdning til det kommende udbud. 
 
Kristian fortalte, at han havde betalt for at få adgang til udbudsmateriale ved 
Mercell. Dette er ikke meningen, da der fra lovgivers side er krav om, at adgang til 
udbudsmaterialer altid skal være uden omkostning for tilbudsgiver. EK undersøger 
nærmere.



 
 

 

Tema den 22. august 2017: Kommunikation 
Oplysning om 
bekendtgjorte udbud 
til lokale leverandører 

Erhvervsseminar Temamøde Presse og synlighed Information omkring 
rullelisten 

Følgende er undersøgt 
siden sidst: 
 
• Licens ved Mercell til 

EEU, som 
videreformidler 
bekendtgjorte udbud, 
1000 kr. ex. 
Moms/årligt 
 

• Mulighed for nyhed via 
Esbjerg Kommunes 
hjemmeside, gratis 
 

• Mulighed som 
Brønderslev Erhverv, 
opsætning af egen 
hjemmeside, 10.000 
kr. ex. moms 

Forslag til tidspunkt: D. 
19. april 2018 på 
Esbjerg Hovedbibliotek. 
 
Forslag til emner: 
 
• Kommunens 6 

principper om sociale 
hensyn 
 

• Oplæg ved Thyge 
Nielsen fra det 
præhospitale udvalg 
omkring udbud på 
ambulancedrift og de 
efterfølgende 
udfordringer 
 

• Byplaner 
 

• Hvordan afgiver man 
tilbud på et udbud, 
og hvilke 
udfordringer kan man 
møde? Evt. med en 
ekstern konsulent 

 
 

Forslag til tidspunkt: 
november 2018, 2,5 
times varighed 
 
Forslag til tema: 
 
• Sociale klausuler 

 
• Entrepriser 

 
• Rulleliste 

Pressen 
• Invitation til Vestkrafts journalist 

ved næste møde. Udbud & Indkøb 
formulerer tekst om panelet, mens 
journalisten kommer efter mødet 
for at interviewe deltagerne 

 
Hjemmeside 
• Drøftelse af, om nogle af 

pengene, Udbud & Indkøb har 
fået til at styrke samarbejdet 
med det lokale erhvervsliv, skal 
bruges til at lave en lille film 
 

• Filmen kan laves a la Energi 
Metropol-filmen: 
https://www.youtube.com/watch
?v=IWdb-F4Eu9Q, dog med tale 
fra flere af deltagerne. Formålet 
er at øge synligheden 
 

• Filmen tiltænkes af vises på 
Facebook, LinkedIn, samt 
Esbjerg Kommunes og EEU´s 
hjemmeside 
 

•  Pjece? 
 

• Oplæg på seminar 
eller netværksmøde? 
 

• Andet? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IWdb-F4Eu9Q
https://www.youtube.com/watch?v=IWdb-F4Eu9Q
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