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Fusk og favorisering gav projekt til det forkerte firma 
  
Jørgen Aakjær, tidligere forretningsfører og direktør i Arkitektfirmaet Salling-
Mortensens Tegnestue, Aarhus V, mener, at forløbet omkring arkitektkonkurrencen 
om Bispebjerg Hospitals nye akuthus er en skandale af dimensioner. Ifølge Jørgen 
Aakjær har ledende medarbejdere på Bispebjerg Hospital handlet inkompetent og 
uforsvarligt. Fusk og favorisering medførte, at det forkerte projekt vandt i stedet for 
det, som bygherrerådgiverne var enige om var det bedste. Han mener derfor, at 
regionen bør vise lederskab og mod og lade projektkonkurrencen gå om.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, 6. marts 2018, debatindlæg af Jørgen Aakjær, tidl. 
forretningsfører og direktør i Arkitektfirmaet Salling-Mortensens Tegnestue Aarhus V. 
 
 
Tre firmaer afgiver bud på ny Østre Landsret 
  
Det er KPC A/S, Casa Entreprise A/S og A. Enggaard A/S, der skal afgive bud på 
opførelsen af det 16.000 kvadratmeter store byggeri af en ny Østre Landsret. De tre 
teams er fundet blandt fire anmodninger om prækvalifikation. "Bygningsstyrelsen har 
modtaget fire ansøgninger til prækvalifikation til OPP-byggeriet af ny Østre Landsret. 
Det var fire gode og kvalificerede ansøgninger, så vi måtte fravælge én," skriver 
Bygningsstyrelsen i et svar til Licitationen - Byggeriets Dagblad.  
Kilde: Licitationen, side 2, 6. marts 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Fem i spil til at bygge “Forum” 
 



Det nye hospitalsbyggeri i Skejby skal afsluttes med byggeriet af ”Forum”, som bliver 
en markant bygning, der skal fungere som vartegn for hele det store byggeri, og det 
vil samtidig blive en af hospitalsbyggeriets hovedindgange. I torsdags offentliggjorde 
Region Midtjylland hvilke fem entreprenørteams, der er udvalgt til prækvalifikation på 
opgaven, og de skal nu i gang med at konkurrere om opgaven med at bygge ”Forum”.  
Kilde: Licitationen, side 7, 5. marts 2018, af Rasmus Gregersen. 
 
 
Udbud af skolebyggeri holder prisen 
  
Da buddene på byggeriet af Skolen I Bymidten blev åbnet på et kontor i Helsingør 
Kommune, lød der formentlig et kollektivt lettelsens suk i lokalet. Der var nemlig to ud 
af tre bud, som holder sig på det økonomiske niveau, som Helsingør-politikerne har 
lagt for skolebyggeriet ved Marienlyst Allé - en udgift på cirka en kvart milliard kroner. 
Det betyder, at budgettet ikke er væltet som med byggeriet af det nye stadion.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 2, 1. marts 2018, af Jesper Munch Nielsen. 
 
 
Borgmester og forsker uenige i stadionsag 
 
Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, mener, at forskningschef ved 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, vildleder i forbindelse med 
lækagen og politianmeldelsen af lækagen af udbuddet af det nye stadionbyggeri i 
Helsingør Kommune. Roger Buch har påstået, at lækagen ikke får konsekvenser for 
stadionbyggeriet, mens Benedikte Kiær forventer, at stadionprojektet, som en 
konsekvens af lækagen, skal sendes i udbud igen.   
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 7, 26. februar 2018, debatindlæg af Benedikte 
Kiær.  
 
 
Indkøbs- og udbudspolitik under lup  
 
Morsø Kommune skal pålægges pligt til at sikre, at virksomheder, der får opgaver af 
kommunen, behandler og aflønner deres ansatte ordentligt. Det kom frem, da udvalg 
for teknik miljø drøftede en ny indkøbs- og udbudspolitik for Morsø Kommune. "Vi 
ønsker strengere krav om kædeansvar indført hos de leverandører, kommunen 
indgår aftale med. Herunder, at vi sikrer, at udbudstagerne beskæftiger deres ansatte 
på danske løn- og arbejdsvilkår, og at det også gælder deres underleverandører," 
siger Jakob Kortbæk (S), medlem af kommunalbestyrelsen.   
Kilde: Morsø Folkeblad, side 10, 24. februar 2018, af Carsten Tolbøll.  
 



 
Museum i Viborg til 107 millioner kroner  
 
Den samlede plan for Viborgs nye bymuseum er på vej. Planerne har været kendt 
længe, men Kultur- og Fritidsudvalg skal nu se på den samlede plan. Viborg Kommune 
skal som det næste renovere den tidligere landsret for 30 millioner kroner, som 
kommunen har købt, og som skal være en del af museet. Arbejdet skal i EU-udbud. 
Det samme skal rådgiveropgaven.   
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 13, 23. februar 2018, af Jesper Overgaard.  
 
 
Lækage om stadion-afsløring politianmeldes  
 
Kommunaldirektøren i Helsingør Kommune, Stine Johansen, har efter et samråd med 
borgmester Benedikte Kier (K), valgt at indgive en politianmeldelse om "overtrædelse 
af Straffelovens §152 stykke 1 om ansatte eller folk i offentlige hverv, som uberettiget 
videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger." Anmeldelsen sker efter 
Frederiksborg Amts Avis kunne afsløre, at det billigste bud på det nye stadium, var på 
80 millioner kroner. Det tal er problematisk, da der kun er afsat 57,6 millioner kroner 
til byggeriet.   
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 5, 23. februar 2018, af Norrie.  
  
 
Stadion-udbud overskrider budget  
 
Ifølge oplysninger fra kilder med indsigt i sagsforløbet lå buddene fra fem 
prækvalificerede entreprenørfirmaer eller samarbejder mellem entreprenører 
vedrørende byggeriet af et 1. divisionsstadion i Helsingør mellem 80,3 millioner 
kroner og 94,5 millioner kroner. Helsingør Kommune har imidlertid kun budgetteret 
med 57,6 millioner kroner, og ifølge direktør Lars Rich, Helsingør Kommunes 
direktion, overvejer man nu at skære enkelte dele af projektet bort.   
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 9, 22. februar 2018, af norrie.  
 
 
Hensigtserklæring om byggeri af boligtårne  
 
Udbudsprocessen om opførelse af tre boligtårne på Beauvaisgrunden i København 
gav ikke gevinst, da de fem prækvalificerede alle sprang fra, og der dermed ikke 
indkom nogen bud. Derfor har Lejerbo København nu indgået en hensigtserklæring 
med Bo-Hus A/S. Lejerbo København er desuden i dialog med Københavns Kommune 



omkring grundkøbsvilkår og godkendelse fra teknik- og miljøforvaltningen, fortæller 
Per Rosbjørn Jensen, projektleder hos Lejerbo København.   
Kilde: Licitationen, side 4, 22. februar 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Regioner går sammen om indkøb af akutlægebiler 
  
Tidligere på året valgte Region Midtjylland at hjemtage driften af fire akutlægebiler i 
den østlige del af regionen, og nu går regionen sammen med Region Hovedstaden om 
at udbyde en rammeaftale, som også andre regioner vil kunne benytte sig af. Udover 
de økonomiske fordele er det også planen, at der med det fælles udbud skal skabes et 
tættere samarbejde mellem regionernes akutberedskaber.  
Kilde: Beredskabsinfo.dk, 6. marts 2018, af Lars Grøndahl. 
 
 
Danmarks nye valgsystem skal bygges af udskældt firma 
  
Et venezuelansk IT-firma har vundet opgaven at levere et nyt elektronisk valgsystem til 
Danmark, men nu viser det sig, at firmaet optræder i læk fra skatteparadis, og det 
bekymrer politikere. ”Vi har fået en række henvendelser, som peger på forskellige 
forhold - herunder brug af skattely og tidligere sager om korruption, som jeg har bedt 
ministeren om at klargøre,” siger Enhedslistens IT-ordfører, Stine Brix.  
Kilde: Berlingske, side 4-5, 3. marts 2018, af Birgitte Erhardtsen og Michael Alsen. 
 
 
Udbud af Sundhedsplatformen i 2013 var på kanten af loven 
  
Som loven ser ud i dag, ville udbuddet af Sundhedsplatformen bryde med den. Det 
erkender Region Hovedstaden, men ifølge juraprofessor Michael Steinicke fra Aarhus 
Universitet, som er en af landets førende eksperter i udbudsret, var man allerede i 
2013 på tynd is i forhold til udbuddet af Sundhedsplatformen: ”Det bærende princip 
ved udbud er ligebehandling. Derfor er det problematisk, når man ændrer på 
vægtningen, efter at tilbuddene er åbnet. Der kan sagtens ligge en overtrædelse i den 
konkrete sag.”  
Kilde: Politiken, side 10, 2. marts 2018, af Hans Davidsen-Nielsen og Hans Drachmann. 
 
 
Prisforskellen i Nyt OUH-udbud gør regionspolitikere utrygge 
  
Flere partier i regionsrådet er utrygge, efter at Fyens Stiftstidende og TV2/Fyn har 
afdækket, at politikerne reelt kun kunne vælge et italiensk konsortium til at stå for Nyt 



OUH's to største byggeopgaver. Men italienerne var de billigste. Morten Weiss-
Pedersen (K) undrer sig over, at nordiske entreprenører er så meget dyrere end det 
italienske konsortium: ”Jeg havde været meget mere tryg ved, at der havde været et 
fjerde tilbud, der lå prismæssigt tættere på,” siger han.   
Kilde: Fyns Amtsavis, side 12, 1. marts 2018, af Tore Bønke Jeppesen. 
 
 
Dansk Cater undrer sig over beslutning fra SKI  
 
Dansk Cater mener ikke, at det offentligt-ejede SKI bør bruge økonomiske ressourcer i 
en forvejen dyr sag. Den offentlige indkøbscentral SKI har valgt at anke Klagenævnet 
for Udbuds afgørelse i klagesagen om fødevareudbuddet '50.90', som 51 kommuner 
har tilsluttet sig. Dansk Cater undrer sig over beslutningen. "Udgangspunktet var en 
meget klar kendelse fra Klagenævnet, og derfor er vi da noget forundrede over, at SKI 
ikke vælger at følge den afgørelse, der ligger," siger finansdirektør i Dansk Cater, 
Henrik Ellegaard.   
Kilde: Fodevarewatch.dk, 23. februar 2018, af Thomas Mørch. 
 


