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Møde i Udbudspanelet

Tidspunkt:

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 16:00-18:30
(Mødelokale Stranden, 2. sal på Esbjerg Rådhus)

Deltagere:

Eddie Dydensborg, , Carsten B. Jørgensen, Karsten Rieder,
Finn Ehlers, Carsten Schlein, Stine Rahr, Søren Johansen,
Lars Küster, Susanne Føgh Sørensen, Jeppe Seifert,
Carsten Ugelvig og Ditte Munk Vækild

Afbud:

Niels Henrik Bjerring

1. Præsentation af TEKT Arkitekterne A/S
Finn gav en spændende præsentation af virksomheden.
2. Ny indkøbspolitik og -strategi
Esbjerg Kommune er ved at udarbejde ny indkøbspolitik og -strategi.
Hovedoverskrifterne er
•
•
•

Professionelle og værdiskabende indkøb, herunder, indkøb
som en del af kerneforretningen, e-handel, udbudsfællesskaber og
øget anvendelse af teknologiske løsninger
Samarbejde med erhvervslivet, herunder udbud der tilgodeser
de lokale virksomheder samt fokus på det gode samarbejde og
dialog og iværksætteri
Bæredygtighed, herunder miljø samt sociale og etiske forhold

Det blev drøftet hvad Udbudspanelet gerne ser, at indkøbspolitikken
fokuserer på. Her blev nævnt en opdeling i mindre opgaver/ områder, da
hele Esbjerg Kommune nogle gange kan være for stort. Der var også en
drøftelse af om kommunen til tider bør gøre mere for at udbyde aftaler,
lokale kan afgive tilbud på, om end det betyder en større administration
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og måske højere priser, men til gengæld giver arbejdspladser. Store,
fællesudbud kan dræbe det lokale.
Der foregår en del lokal handel og det blev ligeledes vendt, at de gode
historier herom er vigtige at få fortalt. På samme måde også
begrundelsen for når der vælges store, landsdækkende udbud, da der er
gode grunde hertil.
Miljø og bæredygtighed blev drøftet. Både at politikken kunne have et
øget fokus herpå, samt at det kan være med til at tiltrække indbyggere,
særligt det unge segment. Vision 2025 har stort fokus på bæredygtighed,
hvilket også berører indkøb.
Det blev foreslået at der i markedsdialogen før udbud blev kigget til
lokale virksomheder, der arbejder med innovative, grønne løsninger for
inspiration.
Det blev aftalt, at der til næste møde kigges mere ned i hvad der reelt
købes inden for og uden for kommunegrænsen.
Økonomiudvalget har et ønske om, at det lokale erhvervsliv inddrages i
processen med den nye indkøbspolitik. Det aftales derfor, at politikken
kan præsenteres på et morgenmøde i håndværker og industriforeningen.
Derudover blev det foreslået, at interviews (én til én) ville være en god
måde at for en tilkendegivelse på.
3. Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsundersøgelse
Carsten Schlein gennemgik de væsentligste punkter i undersøgelsen,
hvor Esbjerg Kommune er faldet fra en 32. til en 59. plads. Det særlige
ved denne undersøgelses resultat er, at en ændret placering ikke behøver
betyde, man har gjort det bedre eller dårligere, men det kan være at de
andre har gjort det.
Der er følgende at bemærke:
•
•
•

På byggeområdet og med AB-18 ligger Esbjerg Kommune fint
Åbningstider på genbrugspladser samt politik og erhvervspraktik
får hård kritik
Det går godt med byggesagsbehandling

4. Dialogmøde med byggeriets parter
D. 3. november afholder Esbjerg Kommune det årlige dialogmøde for
byggeriets parter. Udbudspanelet har fået tilsendt en
forhåndsreservation.
I øjeblikket drøftes emner til dagen, herunder:
•
•
•
•
•

Esbjerg Kommunes og Din Forsynings Anlægsbudget
Generelt oplæg om samarbejdet med leverandører
Bæredygtigt byggeri - cases
Ensretning af principperne bag rullelisten
Erhvervsvenlighed – hvad gør Esbjerg Kommune for de lokale
virksomheder?
o Praktikpladser og elevpladser
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•
•

o Jobdating
o Tiltrækning af nye uddannelser og unge studerende
Kommunens tanker om arealudvikling og byfortætning
Havnen: vindmøllestrøm, produktionsanlæg på havnen

Endvidere blev følgende foreslået fra Udbudspanelet:
•
•
•

Oplæg med Energinet
Data-området / havfruekabel
Fremtidsforsker fra DTU

5. Udbud & Indkøbs håndtering af forlængelse af aftaler uden
udbud
Tidligere er det drøftet, hvad Esbjerg Kommune gør, når en aftale
udløber, men en ny ikke er udbudt og klar til at træde i kraft. Det er nu
undersøgt nærmere.
Det seneste år er der 17 gange lavet en midlertidig aftale, fordi en ny
aftale ikke er klar. Dette skyldes ofte en forsinkelse pga. annullation af en
udbudsproces, eller at SKI ikke er klar med aftalerne på det forventede
tidspunkt. Forlængelsen eller den midlertidige aftale er tit af kortere
varighed, fx 3 måneder. Der har været enkelte forlængelser, som i sig
selv blev udbudspligtige.
Det aftales, at der laves en nyhed om dette, der lægges på
Udbudspanelet.dk samt sendes med ud i nyhedsbrevene.
6. Opdatering af hjemmesiden og opdeling af nyhedsbrev
På baggrund af undersøgelsen blandt lokale virksomheder, er Quantity
Digital (lokal virksomhed) sat til at opdele nyhedsbrevet, således det
bliver muligt at tilmelde sig en liste for ”bygge og anlæg” og for ”varer og
tjenesteydelser”. Ligeledes opdateres hjemmesiden, så den bliver mere
indbydende og brugervenlig.
Ændringerne er på plads ultimo september 2020.
Det aftales, der laves en nyhed omkring den nye indkøbspolitik inde på
hjemmesiden, hvortil man kan sende kommentarer.
7. Temamøde d. 6. oktober – Fremtidens fjernvarme
Din Forsyning laver oplæg omkring fremtidens fjernvarme, som aftalt på
mødet d. 11. marts 2020. Tilmelding oprettes og nyhed herom sendes
ud.
Panelets medlemmer skal gerne bruge netværk for at få en masse
deltagere med på dagen.
Obs! Arrangementet flyttes til onsdag d. 7. oktober.
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8. Næste møde
Næste møde er aftalt til d. 24. november 2020.
Derudover er der temamøde d. 7. oktober 2020 og dialogmøde for
byggeriets parter d. 3. november 2020.
Ditte booker fotograf til d. 7. oktober, så det er vigtigt alle kommer.
Mødeindkaldelse til fotografering udsendes.
Det aftales, at Ditte laver et årshjul til næste møde for 2021 og at
mødevarigheden på 2,5 time (16:00-18:30) fastholdes.
9. Evt.
Eddie fortalte om kommunens budgetlægningsproces, som er i fuld gang i
øjeblikket.
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