
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fællesforvaltning 
Udbud & Indkøb 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 20. februar 2019 

Sagsid 17/11291 

Sagsbehandler Ditte Munk Vækild 

 

 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

Referat 
Møde i Udbudspanelet 

Tidspunkt: Tirsdag d. 19. februar 2019 
 
Deltagere: Eddie Dydensborg, Susanne Føgh Sørensen, Jimmy 

Hansen, John Andresen, Johnny Sjølund, Søren Johansen, 
Karsten Rieder, Carsten Schlein og Ditte Munk Vækild 

Afbud: Ole Hansen, Kristian Jølmark og Stine Rahr 

 
1. Godkendelse af referat af 14. november 2018 

 Godkendt 
 
2. Siden sidst 

• Velkomst til Susanne 
 Susanne erstatter Poul Erik fra Din Forsyning, som er gået 

på pension 
 

• Opfølgning på seneste møde med DI 
 Esbjerg Kommune holdt efterfølgende et møde med DI, 

hvor de analyserede lidt dybere i kommunens data. Nogle 
input herfra er taget med videre i en analyse af 
indkøbsområdet 
 

• Forlængelse af aftaler 
 Sidste møde i Udbudspanelet sluttede med en kommentar 

omkring uhensigtsmæssigheden i, at Esbjerg Kommune 
forlænger aftaler, som udløber, men hvor en ny aftale 
endnu ikke er på plads.  
Esbjerg Kommune er opmærksomme på, at dette kun sker 
i få tilfælde og af begrænset varighed. Det er desværre 
svært at undgå, da annullationer, klagesager og lign. kan 
udskyde den forventede tidsplan 
  

• Analyse af indkøbsområdet ved Esbjerg Kommune 
 Eddie informerede om, at Esbjerg Kommune er ved at se 

på effektiviseringsrationale på indkøbsområdet i forbindelse 
med fremtidig budgetlægning 
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• Rapport om annullationer 
 Ditte informerede om ny rapport fra Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, der ser nærmere på annullation af 
udbud. I Danmark annulleres ca. hvert femte udbud, mens 
tallet for kommuner er hvert fjerde. Det er et stort 
ressourcespild, hvis der annulleres unødigt 
Annullation kan skyldes flere ting, men ses oftere, hvor 
udbudsformen er ufleksibel. Fx kan en ændring i nogle 
fastsatte krav føre til annullation, hvor man i en mere 
fleksibel udbudsform vil kunne foretage ændringen uden. 
(Ved varer- og tjenesteydelser kan man kun i sjældent 
omfang anvende udbud med forhandling.) 

 Det aftales, at Esbjerg Kommune følger op på, hvor mange 
udbud kommunen har annulleret de seneste år 
 

• Undersøgelse blandt lokale virksomheder 
 Der er ikke kommet mange besvarelser. Der opfordres til, 

at panelets medlemmer sender linket hertil ud i deres 
netværk 

 
3. Udskiftning af medlemmer i Udbudspanelet 

• Medlemmer, der udtræder: 
o Johnny Sjølund 
o Ole Hansen 
o Jimmy Hansen 
o Kristian Jølmark 

• Nye medlemmer: 
o Finn Egholm, Tekt 
o Carsten Ugelvig, Phønix samt næstformand i dansk byg 
o Lars Küster, Lindpro 
o InoPlay 
o Rosendahls 

 
 Derudover er Mads Sørensen og Flemming Mortensen fra 

Esbjerg Kommune trådt ud. 
 

• Introduktion til nye medlemmer 
 Det aftales, at Business Esbjerg og Esbjerg Kommune i 

fællesskab inviterer nye medlemmer til en introduktion 
omkring udbudsreglerne generelt, således der er et vist 
kendskab som forudsætning for kommende drøftelser i 
Udbudspanelet. 

 Ditte finder dato herfor i samarbejde med Karsten, 
hvorefter medlemmerne inviteres 

 
4. Erhvervsseminar d. 28. februar 2019 

• Gennemgang af program 
 Der opfordres til, at medlemmerne inviterer deres netværk 

hertil 
 
5. Emne: Kontraktstyring 

• Ejendomme og Udbud & Indkøb præsenterer, hvordan kontrakter 
styres helt lavpraktisk 
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 Carsten fortalte om Ejendommes håndtering af deres 
projekter. Særligt projektgennemgangen er vigtigt og med 
den nye AB18, vil den komme til at fylde endnu mere, da 
det vil være her, mange ting afklares. Derudover afholdes 
byggemøder hver eller hver anden uge løbende i projektet. 
Hvor entreprenøren ikke lever op til aftalen, pålægges der 
dagsbøder, men det er helst ikke noget, der sker.  
Relevant med temamøde om AB18 i marts, men også gerne 
i foråret 2020, hvor Ejendomme har mere erfaring med at 
bruge AB18 

 Ditte fortalte om Udbud & Indkøbs håndtering, hvor 
udbudskonsulenten er med i processen fra der startes op 
på et udbud og helt til den indgåede aftale slutter. Fordelen 
ved det er, at den, der skal lave udbuddet, også er den, der 
arbejder med aftalen i aftaleperiode og dermed kender 
eventuelle udfordringer, markedet mv. 

 
• Drøftelse af oplevelser og gode råd i forbindelse med 

kontraktstyring  
 Det nævnes, at det er vigtigt, at kommunen følger op på de 

krav, der bliver stillet til leverandøren løbende, da det ellers 
ikke har nogen værdi at stille kravene 

 
6. Evt. 

 Eddie fortalte at der er ca. 50.000 kr. tilbage af den 
bevilling, Udbudspanelet i sin tid fik. På det kommende 
møde vil Esbjerg Kommune præsentere et forslag til, 
hvordan de kan bruges. Panelets medlemmer er ligeledes 
velkomne til at komme med forslag 

 Det aftales, at Esbjerg Kommune kommer med forslag til 
emner til drøftelse på kommende møder  

 
7. Næste møde 

 Ditte laver en doodle, hvorefter der indkaldes til næste 
møde 
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