Referat
Møde i Udbudspanelet
Tidspunkt:

Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 16:00-18:30
(AB Catering, Ole Rømers Vej 6, 6760 Ribe)

Deltagere:

Eddie Dydensborg, John Andresen, Carsten B. Jørgensen,
Karsten Rieder, Finn Ehlers, Carsten Schlein, Stine Rahr,
Søren Johansen, Lars Küster, Susanne Føgh Sørensen,
Niels Henrik Bjerring og Ditte Munk Vækild

Afbud:

Carsten Ugelvig og Jeppe Seifert

1. Præsentation af AB Catering
Søren fortalte om AB Catering og viste rundt.
2. Siden sidst v/ Eddie Dydensborg
•

Nyt medlem – John Andresen stopper og Carsten B. Jørgensen
overtager pladsen. John blev takket for indsatsen, og Carsten blev
budt velkommen.

•

Eddie orienterede om Dialogmødet for byggeriets parter, hvor
Carsten Schlein og Lars Küster holdt et lille oplæg omkring
Udbudspanelet.

•

Ved seneste møde blev en spørgeskemaundersøgelse drøftet.
Spørgsmålene i bilag 1 blev aftalt at skulle danne grundlag for en
undersøgelse.
Det blev aftalt, at Ditte laver tekst og link, som sendes til alle
panelets deltagere. Herefter videresender de til deres netværk og
modtagere af nyhedsbreve. Det overvejes desuden, om det skal
sendes ud til alle på rullelisten.

•

Som aftalt på tidligere møde, er der lavet et radiospot for at
promovere Udbudspanelet samt Erhvervsseminaret onsdag d. 22.
januar 2020. Det kører i ugen op til på Radio Victoria.

3. Udbudsplan v/ Stine Rahr
Esbjerg Kommunes Udbudsplan på varer og tjenesteydelser er godkendt i
direktionen og offentliggjort på både Esbjerg Kommunes og
Udbudspanelets hjemmeside. Stine gennemgik opbygningen af planen og
viste, hvor den findes på hjemmesiden.

4. Aktindsigt v/ Line Schjerning Christiansen, jurist ved Esbjerg
Kommune
Line introducerede til reglerne og begrundelsen for, at de findes.
Ligeledes hvilke rettigheder fx virksomheder har helt generelt og i en
udbudssituation.
Esbjerg Kommune modtager løbende anmodninger om aktindsigt.
Blandt panelets medlemmer synes mange, at aktindsigt ikke var
ressourcerne værd i forhold til udbud, eftersom delpriser tilbageholdes.
Også hvad der kan være forretningshemmeligheder blev drøftet, og Line
opfordrede til, at virksomhederne er bevidste om, hvad der kan være en
hemmelighed i deres tilbud, hvis kommunen henvender sig her. Ligeledes
at en besvarelse heraf skal ske hurtigt, da kommunen som udgangspunkt
kun har 7 dage til at besvare en aktindsigtsanmodning.
Der var enighed om, at jo mere åben for dialog kommunen er, jo færre
aktindsigtsanmodninger vil komme. Fx er det væsentligt, hvor meget
information om tilbuddet, der gives i forbindelse med et afslagsbrev.
Behovet for aktindsigt skabes bl.a. grundet frustrationer over manglende
indsigt.
5. Rullelisten v/ Carsten Schlein
Carsten fortalte lidt om rullelisten. Information herom ligger også på
www.udbudspanelet.dk
Der har været nogle overvejelser omkring hvor mange lokale
virksomheder, der skal inviteres ved licitationer. Det er besluttet, at Vej &
Park og Ejendomme, som udgangspunkt fremadrettet inviterer én
virksomheden uden for lokalområdet.
Carsten foreslog også en blacklistningsordning til virksomhederne på
rullelisten. Der var stor opbakning til dette fra Udbudspanelet, hvorfor der
arbejdes videre hermed.
6. Data om køb af varer & tjenesteydelser hos SMV og lokale
virksomheder v/ Eddie Dydensborg
Eddie gennemgik tal fra SKI’s datasamarbejde, hvor Esbjerg Kommune
ligger i den dårlige halvdel af skalaen, hvad angår SMV’erne, dog mere
midt i i forhold til handel med lokale virksomheder Det skal samtidig
bemærkes, at SKI opererer med en anden definition af, hvad der er en
lokal virksomhed, end hvad Esbjerg Kommune selv gør.
7. Årshjul 2020
Der var en drøftelse af, hvilke emner, der kan være relevante til årets
kommende møder og temamøder i Udbudspanelet. Følgende kom op:
• Rullelisten (herunder de nye arbejdsgange mht. indvendigt
vedligehold)

•
•
•

Fordomme, hvordan får vi dem aflivet?
Hjælp til tilbudsafgivelse
Input fra spørgeskemaundersøgelse

8. Næste møde og eventuelt
Næste møde er d. 11. marts 2020 ved Din Forsyning. På mødet skal Din
Forsyning være et større punkt på dagsordenen.
Det aftales, at næste temamøde skal være om rullelisten og evt. et emne
foreslået via spørgeskemaundersøgelsen.
Minimumsantallet af tilmeldinger til Erhvervsseminaret onsdag d. 22.
januar 2020 blev drøftet, og ved under 15 ”udefra” aflyses dette. Der
laves dog reklame via LinkedIn og radiospot, hvorfor der er en
forventning om opbakning.
Ny højesteretsdom omkring konsortiedannelse blev nævnt
(”vejstribesagen”) og det aftales, at Ditte sikrer, at advokaten, Litha,
tager den med til sit oplæg på erhvervsseminaret.
Det blev nævnt, at der ikke er en tilstrækkelig grundig forklaring på
Udbudspanelets hjemmeside omkring, hvordan besvarelse af spørgsmål
sker. Ditte ser herpå.

Bilag 1 - Spørgsmål til undersøgelse blandt lokale virksomheder

Spørgsmål:
1. Kender du www.udbudspanelet.dk?
Hvis ja:
• Finder du det, som du leder efter på siden?
• Hvis ikke – hvad kan vi gøre bedre?
2. Modtager du udbudspanelets nyhedsmail, hvor du hver uge
modtager nyeste udbud pr. mail?
• Ja
• Nej
• Det vil jeg gerne
Udbudspanelet er et panel bestående af repræsentanter for det lokale
erhvervsliv, Business Esbjerg, Din Forsyning og Esbjerg Kommune, som
skal styrke dialogen mellem parterne omkring kommunens indkøb.
3. Har du deltaget i Udbudspanelets arrangementer, fx temamøde
eller erhvervsseminar?
• Ja
• Nej
o Hvis ikke: Hvad skal der til for at du har lyst til at
deltage?
o Hvis ja, fungerede det godt? Uddyb gerne, også hvis
vi kan gøre noget bedre.
4. Hvad vil du gerne have at Udbudspanelet arbejder med? Kom
gerne med konkrete emner
5. Er der noget Udbudspanelet kan gøre for at hjælpe dig og din
virksomhed?
Esbjerg Kommune konkurrenceudsætter rigtig mange opgaver inden for
varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlæg. Det kan ske via udbud,
tilbudsindhentninger, licitationer eller lign.
6. Har du inden for de sidste 12 måneder afgivet tilbud på en opgave
ved Esbjerg Kommune?
• Ja
o Hvis ja, hvordan synes du det fungerer?
• Nej
o Hvis ikke: Hvad skal der til, for at du får lyst til at
byde?

Bilag 2 - Årshjul

