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Otte skyldige i Atea sag 
 
Dom i Atea-sag fastslår, at man kan dømme nogen for at bestikke offentligt ansatte 
med andre folks penge. ”Den aktive bestikkelse er en samfundsskadelig kriminalitet, 
der er med til at undergrave borgernes tillid til, at offentligt ansatte varetager deres 
opgaver sagligt, og uden at uvedkommende hensyn til egen vinding eller fordel får 
indflydelse på embedsførelsen,” siger dommer Nanna Blach.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 10-11, 28. juni 2018, af Jesper Høberg, Jette Aagaard. 
 
 
Lolland Kommune sender kryds i udbud 
 
Det eksisterende kryds ved Vestre Landevej i Maribo og til- og frakørselsrampen til 
Sydmotorvejen skal ombygges til et signalreguleret kryds. Krydsombygningen er et 
samarbejde mellem Lolland Kommune og Vejdirektoratet, og i Lolland Kommune ser 
man også frem til udbuddet og det kommende kryds. ”Med udbuddet rykker et nyt og 
forbedret kryds nærmere. Sidst på året har vi et færdigbygget kryds, der skal støtte 
udviklingen af kommunens nye erhvervsområde,” siger. Bjarne Hansen, direktør i 
Lolland Kommune.  
Kilde: Licitationen, side 3, 28. juni 2018, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 



HMK Bilcon får lov at byde med på nye vandcontainere til Forsvaret 
  
Efter at de nordjyske folketingsmedlemmer Bjarne Laustsen (S) og Preben Bang 
Henriksen (V) på hver sin måde har presset på for at give den aalborgensiske 
tankproducent HMK Bilcon oprejsning, er dagens møde i Folketingets Forsvarsudvalg 
droppet, og den nordjyske virksomhed får alligevel lov at byde med, når Forsvaret skal 
indkøbe nye vandcontainere. "Det vigtige for mig er, at vi får en fair proces og en fair 
mulighed for at byde ind," siger HMK Bilcons direktør, Peter Jensby.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, side 2, 27. juni 2018, af Asbjørn Hansen. 
 
   
Socialdemokratiet i Varde vil ikke lave udbud på følsomme områder 
   
I Varde Kommune bakker gruppeformand Søren Laulund (S) op omkring udbud på en 
række områder. Dog synes han ikke, at det offentlige skal afgive kontrol på de 
følsomme områder. Borgmester i kommunen, Erik Buhl (V), er nemlig åben overfor, at 
kommunen skal kunne sende for eksempel et plejehjem i udbud. Til det siger Søren 
Laulund: "Nej, det vil vi være imod. Det betyder dog ikke, at Socialdemokratiet 
generelt er imod udbud."  
Kilde: Jydske Vestkysten Varde, side 4, 24. juni 2018, af Benny Baagø. 
 
   
Bedre udbud ønskes 
  
I en kommentar spørger Johan Bitsch Nielsen, Direktør, Ditmer A/S: ”Det er i for 
mange tilfælde udbudsreglerne og frygten for at træde ved siden af dem, der har 
drevet indkøbsprocesserne. I denne uge lancerede Erhvervsministeriet tiltaget ”Bedre 
Udbud” som følge af et samarbejde mellem ministeriet og en række organisationer 
for at forbedre anvendelsen af udbud i Danmark. Med digitale leverandørøjne kan vi i 
Ditmer bestemt kun byde en ny udbudskultur velkommen i det digitale Danmark.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 20. juni 2018, debatindlæg af Johan Bitsch Nielsen. 
 
 
KAB lægger op til gigantudbud 
   



KAB vil ikke længere som udgangspunkt sende hvert nyt byggeri i udbud. I stedet vil 
man samle et fast team bestående af ingeniør, arkitekt og entreprenør. ”Tanken er at 
skabe en ny måde at organisere byggeprojekter på, der skal være med til at sikre 
bedre resultater og dermed højere kundetilfredshed. Med en rammekontrakt har hele 
teamet en motivation for at gøre det godt, for så ved de, at de får den næste sag. De 
skal bruge kræfterne på at gøre arbejdet ordentligt,” udtaler Rolf Andersson, 
byggedirektør i KAB.  
Kilde: Berlingske, side 2, 20. juni 2018, af Redaktionen. 
 
 
Den nye psykiatriske afdeling i Vejle vinder international hæder 
  
Trods konkurrence med psykiatriske sygehuse fra hele verden lykkedes det den nye 
psykiatriske afdeling i Vejle at blive hædret som bedste arkitektur ved European 
Healthcare Design Awards i London. Den nye afdeling er tegnet af Arkitema 
Architects, og opført i et Offentligt-privat partnerskab (OPP). “I udarbejdelsen var vi 
meget fokuseret på at skabe de bedste rammer for såvel patienter som personale,” 
siger senior partner i Arkitema Architects Wilhelm Berner-Nielsen i en kommentar til 
prisen.  
Kilde: Licitationen, side 10-11, 20. juni 2018, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
   
Atea hensætter ikke til tab efter eventuel dom 
 
Atea er tiltalt for bestikkelse af offentligt ansatte i Region Sjælland i forbindelse med 
virksomhedens salg af it-udstyr til det offentlige. Atea forventer dog ikke, at det vil få 
store økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden dømmes for bestikkelse den 26. 
juni. Det fremgår i en årsrapport, som blev offentliggjort i mandags. "Der er ikke 
foretaget hensættelser til en eventuel dom i sagen," lyder det i rapporten.  
Kilde: Berlingske, side 9, 19. juni 2018, af Vibe Hyloft. 
 
 
Atea er i vanskeligheder 
 



På næste tirsdag falder der dom i sagen om Ateas påståede bestikkelse af offentligt 
ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. En bestikkelsesdom kan få alvorlige 
konsekvenser for Ateas forretning med det offentlige. Blandt virksomhedens største 
aktionærer er Ib Kunøe, som har været en af de drivende kræfter i opbygningen af IT-
koncernen.  
Kilde: Berlingske, side 3, 16. juni 2018, af Vibe Hyltoft. 
 
 
Skattely-kontrol skaber problemer 
 
Albertslund Kommune vil nu samarbejde med andre kommuner efter at en beslutning 
fra 2016 om, at "Firmaer, der unddrager sig skat, skal ikke fremover kunne regne med 
at samarbejde med Albertslund Kommune." er stødt på flere vanskeligheder. Blandt 
andet fremgik det af beslutningen, at kommunens bankforbindelse ikke må rådgive 
om anvendelse af skattely og systematisk ulovlig skatteunddragelse.  
Kilde: Albertslund Posten, side 2, 12. juni 2018, af Finn Due Larsen. 
 
 
Ateasag truer statens leverandør på livet 
 
Det offentliges største it-leverandør, Atea, har erkendt sig skyldig og accepteret en 
dom for bestikkelse. Atea kan derfor udelukkes fra udbud i ind- og udland, da det at 
blive dømt for bestikkelse er en obligatorisk udelukkelsesgrund i EU-direktivet og den 
danske udbudslovgivning. Indtil dommen over Atea foreligger, forventes stat, 
kommuner og regioner at sætte aktuelle indkøb på pause. “Lige nu er det svært at se, 
hvordan vi kan fortsætte samarbejdet med Atea” udtaler Heino Knudsen, formand for 
Region Sjælland.  
Kilde: Politiken, side 10, 29. juni 2018, af Jakob Sorgenfri Kjær. 
 
 
Konkurrencestyrelsen frygter for konkurrencen 
   
Resultaterne i en ny spørgeundersøgelse fra Konkurrencestyrelsen blandt 
kommunerne på Fyn og 451 virksomheder viser, at kommunerne i mange tilfælde kun 
tilbyder opgaver til lokale virksomheder og ikke virksomheder, der kommer fra andre 



kommuner. Dette bekymrer styrelsen, der frygter for konkurrencen og 
karteldannelser. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at der er konkurrence om 
de opgaver, som borgernes skattekroner betaler for. Styrelsen konkluderer ikke, men 
løfter pegefingeren over for kommunernes favorisering af lokale håndværkere og 
manglende variation.  
Kilde: Fyens.dk, 25. juni 2018, af Jakob Haugaard Christiansen. 
 
   
De nationale udbud skal omstruktureres 
  
I et debatindlæg i Berlingske skriver administrerende direktør for Mediq Danmark A/S, 
Ulrik Rokkedal Therkildsen, at statens centraliserede udbud skaber monopoler. Han 
mener, at de nationale udbud skal omstruktureres til flere mindre udbud via 
kommunale indkøbsfællesskaber. Ellers vil flere, både små og store, virksomheder 
falde fra. Det vil ske, hvis SKI fortsat får lov at diktere kommunernes indkøbsaftaler 
med få nationale udbud.  
Kilde: Berlingske, side 12, 25. juni 2018, debatindlæg af Ulrik Rokkedal Therkildsen, 
administrerende direktør, Mediq Danmark A/S. 
 
 
Udbudssag ender i erstatning 
  
Sagen om Bispebjerg Hospitals snyd med en arkitektkonkurrence om at tegne et nyt 
akuthus til 1,5 milliarder kroner kommer til at koste skatteyderne i Region 
Hovedstaden 14 millioner kroner i erstatning. I november i fjor fastslog klagenævnet i 
en historisk hård afgørelse, at Bispebjerg Hospital brød udbudsreglerne ved bl.a. 
ulovligt at favorisere KHR Arkitekter, videregive fortrolig information til KHR Arkitekter 
og handle åbenbart usagligt i forbindelse med vurderingen af, hvem der skulle vinde 
opgaven.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6, 22. juni 2018, af Thomas Vibjerg og Morten Pihl. 
 
   
EU's grundprincipper skal overholdes 
 



I en ny afgørelse understreger EU-Domstolen, at EU-landenes myndigheder har en 
forpligtelse til at sikre overholdelsen af de grundlæggende EU-retlige principper i 
forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter inden for sundhedsområdet. Det 
gælder også kontrakter, som har en klar grænseoverskridende karakter, selvom de 
almindelige regler for udbud ikke finder anvendelse. Myndighederne skal således 
sikre, at ensartede forhold behandles lige, medmindre der er objektive grunde for at 
behandle forholdene forskelligt.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, 21. juni 2018, kronik af Hans Sønderby Christensen og 
Patrick Goergen, advokater specialiseret i EU-ret. 


