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Referat 
Møde i Udbudspanelet 

Tidspunkt: Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 15:45-18:30 
 (Din Forsyning, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg) 
 
Deltagere:  Eddie Dydensborg, , Carsten B. Jørgensen, Karsten Rieder, 

Finn Ehlers, Carsten Schlein, Stine Rahr, Søren Johansen, 
Lars Küster, Susanne Føgh Sørensen, Jeppe Seifert, 
Carsten Ugelvig og Ditte Munk Vækild 

 
Afbud: Niels Henrik Bjerring 
 
 
1. Fotografering 

Grundet et afbud blev fotograferingen udskudt til et andet tidspunkt, 
eftersom der ønskes et gruppebillede med alle panelets medlemmer.  
 

2. Præsentation af Din Forsyning 

Udbudspanelet blev vist rundt ved Din Forsyning, efterfulgt af en 
præsentation af følgende: 
 

 Hvilket område dækker Din forsyning 
 Hvad leverer Din Forsyning:  

o Vand 
o Varme  
o Spildevand 
o Affald 

 Organisering 
 Udbud 
 Ny strategi 
 Fremtidens fjernvarme 

 
Fremtidens fjernvarme gav anledning til drøftelser, da det er et projekt 
med stor interesse for det lokale erhvervsliv. Det blev aftalt, at Ditte og 
Susanne skal aftale nærmere, om det er muligt at afholde et temamøde i 
efteråret omkring dette projekt. 
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Det blev ligeledes aftalt, at Din Forsynings udbudsplan for EU-udbud skal 
lægges på Udbudspanelets hjemmeside. 
 

3. Præsentation af panelets deltagere 

Præsentation af både Carsten B. Jørgensen, som er trådt ind i panelet i 
stedet for John Andresen, og af de øvrige paneldeltagere. 
 

4. Resultat af undersøgelse blandt de lokale virksomheder 

Den udsendte spørgeskemaundersøgelse resulterede i 30 besvarelser, 
hvoraf få i dag er modtagere af Udbudspanelets nyhedsbrev. Udsendelse 
af undersøgelsen i panelets netværk har derfor haft fin værdi, omend det 
kunne være at foretrække, at langt flere havde besvaret undersøgelsen. 
 
Resultaterne blev drøftet og følgende skal bemærkes: 
 

 Ønske om offentliggørelse af, hvem der tildeles aftaler efter udbud 
Da alle tilbudsgivere i en udbudsproces får besked om den 
vindende tilbudsgiver, vurderede panelet ikke, der var et 
yderligere behov for offentliggørelse 

 Sortering af udbud i forhold til nyhedsbrevet 
Det blev aftalt, at Ditte indhenter tilbud på en sådan opdeling. En 
opdeling på varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlæg blev 
aftalt 

 Nytænkning af udbud / ikke altid fokus på laveste pris 
På bygge- og anlægsområdet er laveste pris ofte, hvad 
håndværkerne ønsker. Det blev dog også drøftet, at kommunen 
skal give plads til tilbudsgivernes input fremfor at sætte alt for 
skrappe rammer, da det vil kunne resultere i bedre løsninger, end 
der ses i dag 

 Ønske om, at Udbudspanelet kommer ud i de lokale foreninger for 
at fortælle om arbejdet. 
Det blev aftalt, at Karsten Rieder hjælper med en liste over de 
foreninger, der er, og som kan kontaktes med tilbud om et besøg. 
Det blev også foreslået, at der laves et lille nyhedsbrev, som 
kunne deles ud 

 Bedre overblik over hjemmeside 
Fornyelse af forsiden på hjemmesiden, blev foreslået, således der 
sker lidt fra gang til gang, men går derind. Tilmed skal alle links 
tjekkes igennem.  
Det blev drøftet, om Esbjerg Kommune og Business Esbjerg 
sammen kan lave noget reklame for Udbudspanelet, for at få flere 
modtagere af nyhedsbrevet 

 
Der kom ligeledes forslag til, hvad Udbudspanelet kan arbejde med 
fremadrettet, hvor følgende blev drøftet: 
 

 Evaluering omkring evalueringsproces 
Et temamøde med advokatfirmaet Horten, der kunne gå i dybden 
med evalueringsmodeller, blev drøftet. Det er dog ikke relevant 
for byggebranchen, der sjældent arbejder med andet end laveste 
pris.  

 Gå væk fra stort fokus på pris 
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Alle EU-udbud samt annonceringer under tærskelværdierne lægges på 
www.udbud.dk, således de kommer på Udbudspanelets hjemmeside samt 
kommer i de ugentlige nyhedsbreve. Endvidere undersøges det, om der 
kan laves en funktion på hjemmesiden, hvor der kan indskrives andre 
offentlige tilbudsindhentninger, eller om der kan linkes direkte til Esbjerg 
Kommunes hjemmeside, hvor disse fremgår. 
 

5. Ny organisering vedr. vedligehold af ejendomme i Esbjerg 
Kommune 

Fra årsskiftet er indvendigt vedligehold af kommunens bygninger 
overgået til Ejendomme (Carsten Schlein). Det kommer ikke til at betyde 
alverden for erhvervslivet, men der kan være en optimering forbundet 
med, at én afdeling får overblikket og vil kunne samle flere 
vedligeholdelsesopgaver.  
 

6. Ny indkøbspolitik og -strategi for Esbjerg Kommune 

Dialog vedr. den mest hensigtsmæssige involvering af Udbudspanelet i 
skabelsen af ny indkøbspolitik og -strategi for Esbjerg Kommune, som 
kommer til efteråret 2020. 
 
Der arbejdes i øjeblikket ud fra følgende tre overskrifter for den 
kommende politik: Professionalisme og værdiskabende indkøb, 
samarbejde med det lokale erhvervsliv samt bæredygtighed.  
 
Bæredygtighed og lokale indkøb passer meget godt ind i de drøftelser, 
som har været på nærværende møde.  
 
Det blev aftalt, at et udkast sendes i høring hos panelet inden næste 
møde. 
 

7. Temamøde d. 16. april 2020 

Temamødet aflyses grundet covid-19. 
 

8. Næste møde 

Torsdag d. 20. august 2020. Det aftales, at Finn Ehlers er vært. 
 

9. Diverse 

 Henvendelse vedr. ønske om, at alle udbud/ tilbudsindhentninger 
kommer på Udbudspanelets hjemmeside. 
Dette er allerede drøftet under punkt 4 
 

 Henvendelse vedr. opdeling af nyheder; udbudslisten for sig og 
andre nyhed, fx arrangementer for sig. Er det noget, vi skal 
undersøge, om er en mulighed?  
Dette er allerede drøftet under punkt 4 
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 Henvendelse fra lille virksomhed, der oplever, at Esbjerg 
Kommune sætter alt for høje krav til udvælgelse. Det aftales, at 
Carsten Schlein kontakter vedkommende for en snak om 
udfordringen 

 
 Det blev foreslået, at et temamøde kunne være i forbindelse med 

ny politisk godkendt indkøbspolitik og -strategi for Esbjerg 
Kommune. 
Miljø og bæredygtighed blev også foreslået samt at lave et møde 
omkring projektet vedr. fremtidens fjernvarme, samt hvad der 
skal ske med grunden, hvorpå skorstenen står i dag. Ditte og 
Susanne arbejder videre med sidstnævnte til temamødet d. 6. 
oktober 2020 

 


