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Deltagere:

Johnny Sjølund, Ole Hansen, Jimmi Hansen, Eddie
Dydensborg, Kristian Jølmark, Søren Johansen og Karsten
Rieder Stine Rahr, Flemming Mortensen, Mads A. Sørensen,
Poul Erik Lundsgaard Olesen, Carsten Schlein, Randi
Høxbro og Ditte Munk Vækild

Afbud:

John Andresen

1. Præsentation af Esbjerg Rådhus ved Flemming Mortensen
Kort præsentation af Rådhuset og Flemmings funktion.
Fremvisning af byrådssalen.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober 2017
Godkendt
3. Siden sidst
•

Nyt fra panelets medlemmer
Intet

•

Garantistillelse
Som noget nyt er det besluttet, at kontrakter, hvor der er
blevet lavet et års gennemgang uden anmærkninger og der
er restgarantier for under 8.000kr. kan blive frigivet.

•

Dialogmøde med byggeriets parter
Stine deltog og nævnte Udbudspanelet.

•

Artikel fra Ugeavisen
Tidligere fremsendt til medlemmerne. Enighed om at det er
godt med positiv omtale.
Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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4. Hjemmeside, RSS-feeds og små film samt storyboard til
stor film v/ Randi
Randi præsenterede hjemmesiden, som den ser ud pt og den blev
overordnet set godkendt af panelet. Det aftales, at når Randi har
lavet mere på hjemmesiden, sendes et link ud til udbudspanelet,
så de kan lege med siden og komme med deres input.
Det blev drøftet om det er muligt at fremhæve de nyeste udbud,
ligesom der skal skrives noget om, at data om bekendtgjorte
udbud hentes fra udbud.dk
Det aftales, at hjemmesiden inkl. små film og RSS-feed skal være
100 % oppe at køre d. 15. januar 2018.
Derudover præsenterede Randi storyboardet til den store film, der
gerne skal optages i januar. Der var opbakning til ideen, det blev
dog aftalt, at Vej & Park også implementeres i filmen.
Den store film skal lanceres til erhvervsseminaret d. 21. februar
2018.
5. Erhvervsseminar og temamøde
Erhvervsseminar er aftalt til d. 21. februar, hvor Thyge Nielsen er
booket til at fortælle om ambulanceudbuddet i Region
Syddanmark, mens Ole Helby kommer og fortæller om
transaktionsomkostninger ved udbud.
Første temamøde i 2018 omhandler bygge og anlæg (rulleliste,
totalentrepriser, garantistillelse) samt sociale hensyn. Dette er
planlagt til d. 26. april 2018.
Forslag til program blev godkendt.
6. Håndværksrådet og HIF’s udbudsrapport v/ Carsten
Punktet flyttes til næste møde.
7. Dagens tema: Sociale hensyn og rulleliste v/ Line S.
Christiansen, jurist
Sociale hensyn:
Esbjerg Kommunes byråd vedtog d. 15. maj 2017 Principper for
varetagelse af sociale hensyn i Esbjerg Kommunes kontrakter.
Disse skal som udgangspunkt altid anvendes ved bygge- og
anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter. Line præsenterede disse
og baggrunden herfor.
Kommunens håndtering af hensynene blev drøftet, da der var
skepsis i forhold til om nogen alligevel kan omgås reglerne. Der
var enighed om, at principperne skal håndhæves når de anvendes.
Det opleves at nogle decentrale brugere ikke ønsker, at
håndværkerne anvender lærlinge. Derfor har Esbjerg Kommune
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en udfordring med at sørge for, at også medarbejderne kender til
principperne, så der ikke spændes ben for sig selv.
Det blev aftalt, at der skal kigges på, om der skal skrives noget på
Udbudspanelets hjemmeside omkring principperne, som gør det
let at forstå, hvad principperne reelt betyder i forbindelse med
tilbudsafgivelse.
Rulleliste:
Rullelisten er for nogle ugennemsigtig. Carsten fortalte om
hvordan den fungerer, som det også er nedskrevet i notatet om
rullelisten, der var vedhæftet dagsordenen.
Alle kan som udgangspunkt komme med på rullelisten. Der
annonceres en gang om året, og leverandørerne skal ved
optagelsen oplyse hvilken størrelse af opgaver, de ønsker at byde
på, samt en timepris.
Reglerne på rullelisten er på EK’s hjemmeside samt på
Udbudspanelets hjemmeside.
Vej & Park har også en rulleliste, der fungerer som Ejendommes.
8. Målepunkter
Hvad kunne det være interessant at måle på mhp. at
Udbudspanelet bidrager til en positiv udvikling? Det kunne
eksempelvis være:
• Hvor mange lokale tilbudsgivere afgiver tilbud til Esbjerg
Kommune (varer og tjenesteydelser)
• Hvor mange lokale tilbudsgivere har indkøbsaftaler med
Esbjerg Kommune (varer og tjenesteydelser)
• Antal deltagere på erhvervsseminar
• Antal deltagere på temamøder
• Tilfredshedsundersøgelse blandt erhvervslivet
Punktet flyttes til næste møde.
9. Næste møde
•

Møde i udbudspanelet d. 15. marts 2018, hvor temaet er
prismodeller, herunder TCO og transaktions-omkostninger
Afholdes ved Trade-Line i Gørding.

10.Eventuelt
Der er kommet en henvendelse fra en fysioterapeut, som er interesseret i
at vide mere om optagelse i Udbudspanelet. Svar til ham vedhæftes
referatet og lægges på hjemmesiden.
Udbudspanelet kan indstilles til IKA’s dialogpris til og med d. 20.
december 2017 via dette link:
http://www.ika.dk/aktivitet/aarskonference-2018/ika-dialogprisen/
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