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Velkomst, godt nytår og præsentations-
runde
• Velkommen til årets 1. møde
• Godt nytår til alle
• Præsentationsrunde af hensyn til vores nye formand 



Udbudspanelet og 
klimadagsordenen
Jesper Frost Rasmussen
Borgmester



Vigtige milepæle i den grønne omstilling



• Sikring af jobs lokalt
◦ Fra sort til grøn

• Ny taskforce

Udløbsdato på Nordsøolien

Det kommende nye produktionsanlæg til vindmølletårne på 
Esbjerg Havn. 



CO2 neutral kommune i 2030
• International standard for 

klimaplaner
• CO2 neutral i 2050 

(Esbjerg går efter 2030)



Hvad er status lige nu?



Bæredygtig indkøb



Stabil infrastruktur til elbiler
• Flere ladestandere
• Aftale med Clever

◦ Lynopladere ved Esbjerg Lufthavn
• Strategi for infrastrukturen

◦ Borgerønsker
• Har din virksomhed planer?



Nye partnerskaber
• Partnerskaber er en forudsætning for grøn udvikling
• Nye grønne løsninger fremmes af offentlige og private 

samarbejder

Esbjerg Havn Esbjerg 
Kommune 

DIN Forsyning



Kommunen kan ikke løfte alene



Ramme for klimapartnerskabsaftale
Præmis: Virksomheden binder sig til at arbejde for en reduktion 
af CO2

Virksomheden får: 
• Certificering af bidraget til kommunens samlede co2 reduktion
• Medlemskab af et netværk med klimafokus. 4 møder og 2 VIP 

møder i Business Esbjerg regi
• Årlig opfølgning på partnerskabsaftalen
• Adgang til projektmidler



Tak for ordet



Indkøb ved Esbjerg Kommune
Udbudsplan 2021
• Godkendt i Direktionen
• 108 udbud/delaftaler igangsættes eller har kontraktstart
• 56 udbud er fællesudbud dvs. enten SKI, KomUdbud eller 

tværkommunale udbud
• Planen findes på kommunens hjemmeside og på Udbudspanelets 

hjemmeside



Ny indkøbspolitik og -strategi 

• Godkendt i direktionen og Økonomiudvalget, behandles nu i Byrådet
• Sætter retningen for, hvordan der købes ind i kommunen
• Årligt indkøb for ca. 2,1 mia. kr.
• Indkøbspolitikkens tre overskrifter er følgende:



Ny indkøbspolitik og -strategi 

• Nyt i forhold til tidligere:
◦ Indkøb som en del af kerneforretningen
◦ Større fokus på lokal handel og iværksætteri
◦ Mere ambitiøs på klima og bæredygtighed

• Strategien indeholder 32 konkrete indsatser, som skal indfries 
over dens driftsperiode

• Udbud & Indkøb er ansvarlig for opfølgning på strategien



Kommunernes andel af fakturaer med værdier i intervallet 0-250 
kr. i 2019
Konkret indsats: Klima og bæredygtighed, Færre små bestillinger og Professionelle 
og værdiskabende indkøb, Fast bestillingsdag for at mindske ressourceforbruget



Lokale virksomheders andel af forbruget i 2019
Konkret indsats: Samarbejde med erhvervslivet; Opgørelse over lokale 
virksomheder



Små og mellemstore virksomheders andel af forbruget i 2019
Konkret indsats: Samarbejde med erhvervslivet; Opdeling af udbud i mindre aftaler



Tricom indkøbsanalyse
• Et elektronisk værktøj, som bruger alle betalte fakturaer til at 

analysere på, fx
◦ Lokale indkøb
◦ E-handelsgrad  Hvilke interne afdelinger og hvilke eksterne 

leverandører skal vi hjælpe til at blive bedre
◦ Compliance  Er vi loyale overfor vores leverandører, og køber vi de 

rigtige produkter? Er der produkter, vi skal have tilføjet aftalen?
◦ Forkert fakturering/opkrævning af uberettigede gebyrer
◦ Analyse af ikke-aftalebelagte områder

• Systemet bygger på fakturadata. Dvs. at der er en udfordring, når 
fakturatekst ikke er sigende som fx a’conto el.lign.



Analyse af store indkøbsområder, der ikke er aftalebelagte
• Overvejelser om områderne skal udbydes

◦ Sættes på Udbudsplan
◦ Faggruppe nedsættes

• Hvis ikke udbud  optimering af indkøb på anden måde
◦ Stilles de rette krav?
◦ Følger vi op?
◦ Kan der laves værktøjer, som kan hjælpe?
◦ Har vi rette datagrundlag?



Hjælp til decentrale indkøbere
• Der er ca. 350 decentrale indkøbere i Esbjerg Kommune
• Indkøbskoordinatoren har primært fokus på decentrale 

indkøbere
◦ Tager ud og hjælper den enkelte afdeling/institution

• Fx med ideer til at højne e-handel
• Drøfte, hvor aftalerne ikke anvendes, er der helt særlige forhold?

◦ Nyheder og relevant information om aftaler
◦ Supporterer ved specifikke spørgsmål
◦ Underviser i brugen af Prisme Indkøb
◦ Lytter til udfordringer med aftalerne (kvalitet, leveringstid mv.)



Teknik & Miljø



Arrangementer og møder 2021


