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Dansk Erhverv vil have flere grønne udbud fra det offentlige 
   
Dansk Erhverv opfordrer nu regeringen til sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner at 
etablere et klimapartnerskab for det offentlige. Interesseorganisationen mener nemlig, at et sådan samarbejde 
kan resultere i flere grønne udbud, hvor det offentlige stiller klima- og miljøkrav til leverandørerne. “Jo flere grønne 
udbud, hvor det offentlige i højere grad stiller klima- og miljøkrav, jo mere vil det komme til at sætte fart i den 
grønne omstilling,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.  
Kilde: Berlingske, side 7, 16. januar 2020, af Vibeke Lyngklip Svansø. 
 
 
Gymnastikkens Hus i Kokkedal undgik kontrakt med konkursramt leverandør 
  
I Kokkedal er Gymnastikkens Hus ved Kokkedal Skole gået uden om en kontrakt med det konkursramte Dansk 
Halbyggeri. Hvis en underskrevet kontrakt havde været forelagt, ville det formentlig være forbundet med 
ekstraomkostninger og bøvl. På grund af en fejl med det første udbud af projektet i foråret 2019, blev byggeriet af 
Gymnastikkens Hus forsinket. Det skyldtes at en række optioner i udbudsmaterialet oversteg det beløb, der kræver 
et EU-udbud, og derfor måtte udbuddet gå om.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 9, 10. januar 2020, af slot. 
 
   
Bygherre-manifest skal skabe bæredygtighed i byggeriet 
  
Bygherreforeningen lancerer i dag, på baggrund af FNs verdensmål, et nyt manifest, der skal drive den 
bæredygtige udvikling fremad. Landets bygherrer kan ved at stille flere krav til bæredygtighed drive en positiv 
udvikling i hele sektoren og samtidigt fremtidssikre investeringer. “Bygherrerne udgør en af samfundets største  
indkøbsmuskler, og deres investeringer rækker oftest flere årtier ud i fremtiden,” siger Henrik L. Bang, der er 
direktør i Bygherreforeningen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 10. januar 2020, af Peter Kargaard. 
 
 



Overraskende udbudsproces i Gladsaxe 
 
I et debatindlæg skriver tidl. politisk rådgiver og MF for Enhedslisten, Pelle Dragsted, at ingen banker har budt ind 
på Gladsaxe Kommunes nye bankudbud, der læner sig op ad Kommunernes Landsforenings anbefalinger til 
skærpede krav til bankerne, der kom i kølvandet på de seneste års skandaler med hvidvask, skattely og 
udbyttesvindel. Kommunernes Landsforening har udarbejdet nye krav om ansvarlighed og guidelines til, hvordan 
kommunale udbud kunne skrues sammen, således bankerne blev forpligtet til at leve op til en række 
grundlæggende standarder.  
Kilde: Information, side 15, 23. januar 2020, debatindlæg af Pelle Dragsted, tidl. politisk rådgiver og MF for 
Enhedslisten. 
 
 
Kartelsagen mellem Skjøde og Jorton 
   
Den fynske entreprenør Skjøde blev i starten af januar straffet med en bøde på to millioner. Årsagen skyldes, at 
Skjøde havde udvekslet priser med sin aarhusianske konkurrent Jorton. Det var prisudveksling af offentlige udbud 
af opgaver på SDU Kolding og Odense samt Sanderumskolen, som landsretten vurderede var ulovlige kartelaftaler. 
Under hele sagen har Skjøde afvist at stille op til interview. Selskabet fastholder dog i et skriftligt svar, at den 
forhenværende medarbejder handlede på egen hånd uden ledelsens viden.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8, 22. januar 2020, af Lars Krejberg. 
 
 
Milliardudbud forventes klar til sommer 
  
Udbuddet af to kontrakter til Femern A/S, med en samlet værdi på små seks milliarder kroner har stået stille siden 
2016. Femern A/S forventer at være klar til at sende opgaverne i nyt udbud med prækvalifikation til sommer. 
”Baseret på markedsundersøgelser er vi optimistiske og tror, at der vil være flere interesserede, end vi planlægger 
at prækvalificere,” siger Jens Ole Kaslund, der tilføjer, at Femern A/S forventer at prækvalificere tre til fem aktører til 
hvert af de to nye udbud.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 21. januar 2020, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Flere offentlige opgaver bør konkurrenceudsættes 
    
I et debatindlæg i Børsen, skriver Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, at der er langt flere små 
virksomheder end tidligere, der vinder offentlige udbud. 11 procent af offentlige kontrakter på over 200 millioner 
kroner er vundet af mindre virksomheder. Udviklingen er positiv, men det offentlige konkurrenceudsætter fortsat 
kun cirka hver fjerde opgave. Dansk Erhverv så derfor gerne, at erhvervsministeren hjælper til, at flere offentlige 
opgaver udbydes.  
Kilde: Børsen, side 2, 21. januar 2020, debatindlæg af Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv. 
 
 
Venstre ønsker temamøde inden valg af udbudsform 
 
Byggeriet af et nyt sundhedshus er det største anlægsprojekt i Rebild Kommunes historie. Onsdag den 22. januar 
skal byrådet på byrådsmødet vælge udbudsform, men inden da har Venstre bedt om et temamøde til en grundig 
orientering. Kuben, som rådgiver Rebild Kommune om projektet, har anbefalet, at det udbydes i en tidlig 



totalentreprisekonkurrence og som ”udbud med forhandling”. Forventningen er, at denne udbudsform kan 
gennemføres på ni måneder.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 11, 17. jan 2020, af Margit Sig. 
 


