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1. Præsentation af OJ Brand & Sikring
Lars præsenterede virksomheden.
2. Esbjerg Kommunes indkøb, herunder compliance
Stine Rahr fortalte om kommunens indkøb, hvordan der arbejdes med
udbud af varer og tjenesteydelser i Udbud & Indkøb, samt hvad
compliance er, og hvordan afdelingen arbejder med compliance.
3. Kommissorium for Udbudspanelet
Det nuværende kommissorium er lavet ved oprettelsen af Udbudspanelet
i 2016 og er udelukkende revideret i forhold til udskiftning af medlemmer
af panelet. Boldene blev derfor kastet op i luften med henblik på at gribe
dem på den nu mest hensigtsmæssige måde og få lavet et
kommissorium, der passer til panelet, som det er i dag.
Slide med formål og opgaver er vedhæftet som bilag 1, mens forslag til
nyt kommissorium er vedlagt som bilag 2.
I forbindelse med kommissoriedrøftelsen blev det aftalt, at Esbjerg
Kommune til næste møde skal medbringe et forslag til spørgsmål, der
kan sendes ud i forbindelse med erhvervsseminaret og evt. også i
forbindelse med optagelse på rullelisten.
Generelt skal Udbudspanelet være mere synligt. Ambassadørrollen blev
drøftet, herunder at deltagerne meget gerne må gøre brug af deres
Telefon

76 16 16 16
www.esbjerg.dk

netværk for at synliggøre Udbudspanelet og dets arbejde. Der blev delt
flyers ud, som medlemmerne kan dele ud til netværksmøder,
sportsarrangementer og lignende. Endeligt blev det foreslået, at Esbjerg
Kommune laver et oplæg til, hvad der kan lægges på LinkedIn og et
tidspunkt herfor, da en koordineret indsats vil nå bredere ud.
4. Erhvervsseminar
D. 22. januar 2020 afholder Udbudspanelet det årlige erhvervsseminar,
som kommer ind på forskellige relevante emner i forhold til offentligt
indkøb. Følgende forslag til programmet blev nævnt:
•
•
•
•
•

Byrådets syn på sammenhængen mellem lokale indkøb og lokale
arbejdspladser samt indsatsen for at tiltrække arbejdskraft
Byplanen ved Peter Bagge
Oplæg ved lokale tilbudsgivere og deres erfaring med
tilbudsafgivelse
Erfaring fra et lokalt konsortium
Præsentation af et nytænkende udbud

Esbjerg Kommune laver et udkast til program, som sendes til gennemsyn
ved Udbudspanelet inden det offentliggøres.
5. Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse
Gennemgang af undersøgelsen ved Carsten Schlein, hvor han
fremhævede hovedpunkterne. Overordnet set er Esbjerg Kommune er
siden sidste år gået med fem pladser frem.
6. Næste møde
Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 16:00-18:30 ved AB Cater.
Vedr. mødeaktivitet for 2020 blev det aftalt, at Esbjerg Kommune
fremsender en doodle med forslag til mødedatoer for hele 2020, således
disse kan blive fastlagt.
7. Opsamling fra sidste møde samt evt.
•
•
•
•
•
•

Synlighed: Flyers og roll ups lavet. Radiospot arbejdes der videre
med
Rapport om erhvervsvenlighed ved Dansk Byggeri og
dertilhørende artikler
Rapporten ”Kommunernes investeringer 2019-2022”
Dialogmøde for byggeriets parter d. 11. december 2019.
Udbudspanelet har et kort oplæg med Carsten Schlein og Lars
Küster.
Temamødet vedr. udbudsregler og konsortiedannelse havde lille
deltagelse, men var til gengæld meget givende for de
tilstedeværende
Drøftelse af en henvendelse omkring rullelisten
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Bilag 1 – Slide fra drøftelse vedr. kommissorium
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Bilag 2 – Kommissorium
1. Titel
Esbjerg Kommunes Udbudspanel
2. Baggrund
På baggrund af studiebesøg ved London City erfarede Esbjerg
Kommune, at der her var et godt samspil kommunen og
erhvervslivet imellem via et panel, som drøftede de udbud,
kommunen arbejdede med. Derfor ønsker Esbjerg Kommune nu at
oprette noget tilsvarende i samarbejde med Business Esbjerg.
Panelet vil arbejde med alle områder af kommunens indkøb, dvs.
såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver.
3. Formål
Formålet med Udbudspanelet er at skabe et tættere bånd mellem
Esbjerg Kommune og Esbjergs lokale erhvervsliv.
Udbudspanelet skal være et forum, hvor undren og udfordringer
drøftes, samt hvor viden deles mellem de deltagende parter.
Panelet funger som ambassadører for Esbjerg Kommune og for de
udbud der laves. Derudover indgår panelet som strategisk
orienterede sparringspartner for Esbjerg Kommune og bidrager til:
•

At flere lokale tilbudsgivere afgiver tilbud på kommunens
opgaver ved at
o undersøgelse af de konkrete barrierer, det lokale
erhvervsliv kan opleve ved at skulle byde på
kommunens opgaver
o skabe øget konkurrence, eksempelvis ved at opdele
udbud i mindre aftaler samt klæde lokale leverandører
på til at afgive tilbud

•

At der skabes øget viden om og forståelse for udbudsreglerne
blandt lokale virksomheder ved at
o skabe viden om og få input til konkrete udbud
o have fokus på kontraktstyring
o erfaringsudveksling mellem kommunen og det lokale
erhvervsliv via drøftelser i Udbudspanelet

•

At der bliver en øget dialog mellem kommunen og det lokale
erhvervsliv
o Skabe viden om udbudsreglerne eksempelvis via
temamøder
o Fremlæggelse af kommunens udbudsplan for
Udbudspanelet og på panelets hjemmeside
o Skabe synlighed omkring Udbudspanelet fx via
erhvervsseminar og sociale medier
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4. Organisering
Udbudspanelet består af
• Esbjerg Kommunes økonomichef (formand)
• Esbjerg Kommunes chef for Udbud & Indkøb
• Esbjerg Kommunes ejendomschef
• Udbudskonsulent fra Udbud & Indkøb
• En repræsentant fra Business Esbjerg
• En repræsentant fra Din Forsyning
• Seks repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Her kan bl.a.
være tale om erhvervsdrivende, faglige organisationer og
interesseorganisationer. Der søges bredes mulig
repræsentation.
Der vil være en løbende udskiftning af paneldeltagerne ud fra
følgende kriterier.
•
•
•

Der skal gennemføres en udskiftning af 50% af
repræsentanterne fra det lokale erhversliv hvert 2. år
Branchespredning skal søges fastholdt også ved udskiftning
Såfremt der fremkommer mange ønsker om deltagelse, er det
Esbjerg Kommune og Business Esbjerg, som i samarbejde
udvælger de kommende medlemmer

5. Evaluering
Gruppens kommissorium evalueres hvert andet år. Senest er sket
ultimo 2019.
6. Mødefrekvens og mødeafholdelse
Esbjerg Kommune varetager opgaven med at indkalde til møder,
udsende dagsorden samt skrive referater. Alle deltagere kan komme
med forslag til dagsordenspunkter og oplæg til møderne.
Møderne afholdes omkring fire gange årlig. Møderne afholdes på skift
ved deltagerne.
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