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Referat 
Møde i Udbudspanelet 

Tidspunkt: Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 16:00-18:00 
 (Virtuelt via Skype) 
 
Deltagere:  Lene Andersen, Niels Erik Bjerring, Finn Ehlers, Carsten 

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

 
Afbud: Karsten Rieder, Jeppe Seifert og Carsten B. Jørgensen 
 
 
1. Velkomst, godt nytår og præsentationsrunde 

Da Eddie pr. 1. december 2020 startede ved Odense Kommune, er Lene 
nu konstitueret Økonomichef og dermed ny formand for Udbudspanelet. 
 
2. Klimapartnerskaber 

Esbjerg Kommune tilbyder lokale virksomheder at indgå i 
klimapartnerskaber som en del af indsatsen for at blive CO2-neutral i 
2030. Borgmester Jesper Frost Rasmussen deltog i mødet for at fortælle 
mere herom.  
PowerPoint fra præsentationen er vedlagt. 
 
3. Indkøb ved Esbjerg Kommune 

Esbjerg Kommune har udarbejdet en ny indkøbspolitik og -strategi (er 
efter mødet blevet godkendt i byrådet), som sætter rammerne for 
hvordan kommunen skal købe ind de kommende år. Stine præsenterede 
udvalgte emner og indsatser herfra. 
Ligeledes blev panelet orienteret om flere af Udbud & Indkøbs 
fokusområder, samt til hvad der sker i Teknik & Miljø. 
 
 
4. Erfaringer med corona 

Der var dialog omkring virksomhedernes erfaringer gennem 2020 med 
corona. Her var både emner under ”coronakrise” og ”coronasucces”, 
eftersom corona for nogle har medført en halvering af omsætning og 
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hjemsendelse af medarbejdere, men også en fremskreden teknologisk 
udvikling og øget salg for fx byggemarkeder.  

Alle er i perioden blevet tvunget til at tænke ud af boksen og finde 
løsninger, hvilket har været sundt. Mange har nu gode erfaringer med fx 
virtuelle møder. 

 

5. Arrangementer 

Der er i panelet enighed om, at der sagtens kan holdes 1-2 virtuelle 
temamøder inden sommeren. Emner hertil kunne være: 
 

 Samarbejdsformer – hvad har vi lært af corona? 
 Fremtidsforsker Thomas Geuken 
 Præsentation af ny indkøbspolitik og -strategi 

 
Derudover kan AB18 og erfaringer stadig blive aktuelt på et senere 
tidspunkt, når der er mere erfaring hermed. 
 
Det aftales, at Ditte arrangerer mindst et virtuelt teamøde ud fra 
ovenstående. 
 
 
6. Udbudspanelet.dk 

Siden starten af sommeren 2020 har nyhedsmailen fra Udbudspanelets 
hjemmeside desværre ikke fungeret. Nu udsendes igen ugentlige 
nyhedsbreve, pt dog ikke opdelt i varer- og tjenesteydelser / bygge- og 
anlæg, da der mangler en integration til udbud.dk, som Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen arbejder på. 
 
 
7. Næste møde 

Næste møde er aftalt til d. 16. marts 2021. 
 
Derudover er der temamøde d. 27. januar 2021 om Fremtidens 
fjernvarme - virtuelt. 
 
 
8. Evt.  

Niels fortalte, at Rosendahl er blevet opkørt af Stibo Complete og delvis 
flytter til Horsens. Bygningen i Esbjerg er blevet solgt, men Rosendahl 
lejer sig dog fortsat ind i en del heraf. 
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