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Kære Pleje: Udbud af hjemmepleje skal gå om 
    
I efteråret 2019 tabte firmaet Kære Pleje et udbud om at levere hjemmepleje i Fredericia Kommune. Kære Pleje 
mener dog, at opgaven skal sættes i en ny udbudsrunde, hvilket en kendelse i Klagenævnet for Udbud fra april 
giver firmaet ret i. Klagenævnet gav nemlig Kære Pleje medhold i tre punkter, hvor Fredericia Kommune “undlod at 
følge udbudsloven”, og skrev i kendelsen, at kommunens beslutning om at indgå kontrakt om den udbudte 
rammeaftale med Kære Plejes konkurrent “annulleres”.  
Kilde: Fredericia Dagblad, side 2-3,  2. august 2020, af Klaus Madsen. 
   
 
Byggeriet af Strandens Hus i udbud 
  
Nu kan entreprenører byde på opførslen af den private del af Strandens Hus, som drejer sig om byggeriet af 
restaurant/café med tilhørende iskiosk, der samlet dækker over et areal på cirka 550 kvadratmeter. Tilbudsgivere 
skal kunne fremvise et skitseprojekt, som vil indgå i bedømmelsen af de indkomne tilbud, sammen med en række 
andre udbudskriterier. Resultatet af udbuddet forventes klar til politisk behandling i december 2020.  
Kilde: Dagbladet Køge, side 7, 1. august 2020, af Redaktionen. 
 
 
DE: Udbud af offentlige opgaver i fri konkurrence kunne give erhvervslivet 300 milliarder kroner 
 
I et debatindlæg i Børsen, skriver markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung, at en analyse fra Nationalbanken 
forudsiger et fald i BNP på 4,1 procent og at beskæftigelsen forventes at falde med 40.000 personer i år. Han gør 
opmærksom på, at såfremt løsning af offentlige opgaver kunne blive udbudt i fri konkurrence, ville man kunne 
skabe en ’hjælpepakke’ til det private erhvervsliv på omkring 300 milliarder.  
Kilde: Børsen, side 2, 7. august 2020, debatindlæg af Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv. 
 
 
Statusrapport for bygge- og anlægsprojekter for 150 milliarder 
  



Transport- og Boligministeriets halvårlige statusrapport over statsfinansierede anlægs- og byggeprojekter for 
første halvår 2020 viser, at mens nogle af statens store byggeprojekter forløber efter plan og budget, er andre 
indhyllet i stormvejr af forsinkelser, fordyrelser og voldgiftssager for mange millioner. Cheføkonom i Dansk 
Byggeri, Bo Sandberg, hæfter sig ved, at der især på vejområdet er begrænset aktivitet og brancheorganisationen 
har længe efterlyst en ny plan for samfundets infrastrukturinvesteringer.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 5. august 2020, af Ursula Rechnagel Taylor og Sebastian Stave 
Sjöberg. 
 
   
Modstand mod udlicitering 
  
Både SF og Enhedslisten er imod en udlicitering af det bornholmske trafikselskab BAT. Enhedslistens 
viceborgmester Morten Riis forklarer, at han frygter, at et privat selskab vil gå konkurs i fremtiden, og at 
kommunen igen vil skulle overtage driften fra den ene dag til den anden, da kommunen stadigvæk har 
forpligtelsen til at sørge for, at man kan blive fragtet af den kollektive transport.  
Kilde: Bornholms Tidende, side 8-9, 4. august 2020, af Torben Østergaard Møller. 
 
   
Rambøll hovedrådgiver på nedrivning af Storstrømsbroen 
 
Rambøll er af Vejdirektoratet blevet valgt som hovedrådgiver i nedrivningen af den eksisterende Storstrømsbro. 
Projektet har en samlet værdi på 330 millioner kroner og er det største nedrivningsprojekt i Danmark nogensinde. 
Desuden er der stort fokus på miljø og materialegenanvendelse. Rambøll blev valgt som hovedrådgiver ud af et felt 
på fem tilbudsgivere og skal stå for planlægning, udbud og gennemførelse af projektet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 4. august 2020, af Andrea Jessen Jakobsen. 
   
 
Lange sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus 
 
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil nu afkorte sagsbehandlingstiden i Nævnenes Hus. Det var forudsat, at der 
maksimalt skulle være en behandlingstid på seks måneder, men det kunne ikke overholdes for flere af nævnene. I 
praksis betyder det, at det koster byggebranchen dyrt, da der er sager, hvor det tager langt ud over den 
gennemsnitlige behandlingstid. Det betyder blandt andet, at man ofte må afvente kendelserne, før man kan gå i 
gang med et byggeri eller eventuelt få afvist projektet.  
Kilde: Bygtek.dk, 3. august 2020, af Dan Bjerring. 


