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Nyt færgebyggeri sendes i EU-udbud af Samsø Kommune 

    

Samsø Kommune er nu klar til at indhente tilbud på en ny passagerfærge, der skal sejle mellem Aarhus, Sælvig og Tunø. 

Det sker efter at det kommunale færgeudvalg i oktober har undersøgt markedet. Sagen skal behandles på et 

ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og derefter på et kommunalbestyrelsesmøde. Hvis der er enighed, vil kommunen 

sende færgebyggeriet i EU-udbud. Borgmester i Samsø Kommune, Marcel Meijer, fortæller: “Jeg håber, at jeg kan få et 

flertal i kommunalbestyrelsen med på det.”  

Kilde: Jyllands-Posten, JP Aarhus, side 8, 12. november 2018, af Henrik Grønvald. 

 

   

Skagen Havn har netop sendt etape 3-udvidelsen i EU-udbud 

    

Skagen Havn har lige sendt etape 3-udvidelsen i EU-udbud, og med udvidelsen vil man udbygge havnens faciliteter med 

ny kaj, forøget vanddybde samt nyt landareal. Hele projektet skal være færdig i september 2020. “Vi ønsker at være en 

generator for vækst og udvikling hos havnens kunder og aktører, som denne investering understøtter” fortæller Willy B. 

Hansen, administrerende direktør i Skagen Havn.  

Kilde: Licitationen, side 2, 7. november 2018, af Camilla Gade. 

 

 

Entreprenører i retten om SDU-byggerier 

   

Tre enkeltpersoner og to store entreprenører står tiltalt ved Retten i Odense, for at have aftalt priser i forbindelse med tre 

offentlige licitationer i Odense og Kolding. ”Det her er en af de første sager for domstolene, hvor der er rejst tiltale efter 

paragraf 23 stykke tre, og derfor er sagen lidt principiel”, forklarede senioranklager Robert Hansen fra Statsadvokaten for 

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, tidligere kendt som Bagmandspolitiet.  

Kilde: Fyns Amtsavis, side 20-21, 13. november 2018, af Lars Krejberg. 

 

 

It-udbud på over 1,6 milliarder netop offentliggjort 

 



Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har netop offentliggjort udbudsmaterialet for en rammeaftale, der skal 

sikre statslige institutioner, regioner og kommuner nye kommunikations-, netværks- og it-sikkerhedsprodukter. Udover 

de statslige institutioner har i alt 73 kommuner og 4 regioner valgt at tilslutte sig aftalen.  

Kilde: Version2.dk, 8. november 2018, af Louise Holst Andersen. 

 

 

Tre kommuner stævnes for påstået usaglig hjemtagning af udbudt opgave 

   

Dansk Erhverv har rejst sag mod Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner i Klagenævnet for Udbud. “Vi har ikke tidligere 

rejst sager som den her, men det er så vigtig og principiel en sag, at vi gør det nu. Det er for nemt for kommunerne at 

hævde, at de har ret og bare hjemtage, når vi kan dokumentere sort på hvidt, at de private udbydere er væsentligt 

billigere,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.  

Kilde: Børsen, side 20-21, 7. november 2018, af Jonas Rimer Hansen & Morten Munkholm. 

 

   

Offentlig togdrift afsporet af EU 

   

DSB er allerede godt i gang med at forberede sig på de nye tider og har opsagt en lang række aftaler med de ansatte, 

eftersom EU's fjerde jernbanepakke i de kommende måneder bliver implementeret i Danmark. "Jernbanepakken betyder, 

at politikerne bliver bundet til konstant at sende den danske togtrafik i udbud hos private togvirksomheder," siger 

Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari, til Arbejderen.  

Kilde: Arbejderen, side 2-3, 6. november 2018, af redaktionen. 

 

   

Nye tiltag i Helsingør er i strid med Udbudsloven 

  

Embedsmænd i Helsingør Kommune vil nu anbefale politikerne, at kommunale opgaver til mere end tre millioner 

fremover udbydes i totalentrepriser. Centerchef for økonomi og ejendomme i kommunen mener at udbud i 

fagentrepriser er for kompliceret og fordyrer opgaverne. Men den udmelding bekymrer arbejdsgiverorganisationen 

Dansk Håndværk. ”Vi regner grundlæggende med, at kommunens politikere sidder den opfordring overhørig og vælger 

at fortsætte med at følge lovgivningen,” siger direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen. 

Kilde: dhv.dk (Dansk Håndværk), 5. november 2018, af Poul Bavngaard. 


