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1. Præsentation af Rosendahls
Udbudspanelet fik en rundvisning på Rosendahls - både i trykkeriet og i
bibelsamlingen.
2. Godkendelse af referat
Referat for seneste møde godkendt.
Det blev aftalt, at fremadrettet godkendes referatet ikke på det
efterfølgende møde, men i stedet i umiddelbar forlængelse af, at referatet
er udsendt til medlemmerne. Dette for at referatet kan lægges på
Udbudspanelets hjemmeside, og for at medlemmerne kan referere til det
på sociale medier eller lign.
3. Siden sidst


Lars Küsters professionelle situation er ændret – kort herom
Lars er stoppet ved Lindpro og i stedet startet som direktør i OJ
Brand & Sikring. Lars fortsætter i Udbudspanelet, da han
repræsenterer samme branche som tidligere.



Information omkring Udbudspanelet – spredning af budskabet
o På sidste møde blev flere muligheder drøftet. Der er fulgt
op herpå og fundet priser
Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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Der er indhentet tilbud på postkort, plakater, roll-ups,
flyers og radiospots. Det hele vil kunne fås for omkring
10.000 kr.
Det aftales, at der fokuseres på flyers, roll-ups og radiospot
i første omgang for at nå den rette målgruppe. Forslag
hertil præsenteres på kommende møde i november.
o

Kommunikationsstrategi, herunder medlemmerne som
ambassadører, billeder og brug af sociale medier
Der er enighed om, at der er behov for mere synlighed
omkring Udbudspanelet, da kendskabet til panelet er
meget lille.
Det aftales, at der gerne må tages billeder til møderne,
som udsendes med dagsordenen og som medlemmerne
derefter frit kan bruge til promovering af panelet på fx
sociale medier.
Det blev foreslået, at TV Syd måske kunne være
interesseret, og at finanssektoren kunne være interessant
at få en fod indenfor hos, da de har kontakt til
virksomhederne. Det overvejes nærmere.



Dialog om Udbudspanelets budget – der er 30.000 kr. tilbage ca.
skal bruges til kommunikation og så til temamøder og seminar.
Det aftales, at de resterende penge anvendes til reklame, som
nævnt ovenfor samt på oplægsholdere og forplejning til temadage
og seminar.



Udbudspanelets hjemmeside er opdateret, så kun aktuelle udbud
fremgår
Det blev nævnt på sidste møde, at der var gamle udbud på
hjemmesiden. Dette er ændret siden, så det nu kun er aktuelle
udbud, der vises.



Rapport om erhvervsvenlighed ved Dansk Byggeri og
dertilhørende artikler
Udsættes til næste møde



Rapporten ”Kommunernes investeringer 2019-2022”
Udsættes til næste møde

4. Plan for det næste års i Udbudspanel regi
Ud fra de forventninger, Udbudspanelets medlemmer tilkendegav på
seneste møde at have, er der udarbejdet forslag til møder og emner
herpå. Forslaget er vedhæftet dagsordenen.
Planen blev godkendt, og der arbejdes derfor videre hermed.
Medlemmerne opfordres til at foreslå emner løbende, som de finder
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interessante at drøfte i Udbudspanel-regi. Planen er ikke mere låst, end
at den kan ændres efter behov.
5. Compliance i Udbud & Indkøb
Contract Manager i Udbud & Indkøb ved Esbjerg Kommune, Anne-Merete
Gier, kommer og fortæller om hvad compliance er, hvordan afdelingen
arbejder med compliance, hvorfor det er vigtigt at følge op på og hvordan
organisationen informeres om tal på compliance.
Udsættes til næste møde
6. Konjunkturmåling fra BDO
BDO har lavet en omfattende konjunkturmåling baseret på en analyse på
over 30.000 regnskaber og en spørgeundersøgelse blandt mere end
1.400 små og mellemstore virksomheder.
Målingen viser, at de små og mellemstore virksomheder har klaret sig
godt i 2018. I Esbjerg har de små og mellemstore virksomheder løftet
omsætningen med hele 9,32 %, som er det højeste løft blandt alle
kommuner,
Anders Noe fra BDO deltog for at fortælle om undersøgelsen. Se også
slides fra oplægget.
7. Næste møde
Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 16:00-18:30 hos Lars Küster, O&J
Brand og Sikring.
Det blev aftalt, at møderne fremover skal være 2,5 time, således der er
den fornødne tid til både fremvisning af virksomhed samt til at gennemgå
dagsordenen.
8. Eventuelt
Nogle reelle måltal for Udbudspanelet blev efterspurgt. Dette er tidligere
drøftet og målepunkter vedtaget. Der følges op på dette på næste møde.
Kommissoriet for Udbudspanelet blev nævnt og for at sikre dettes
aktualitet, drøftes det på næste møde, hvorvidt der er behov for at
foretage ændringer.
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