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Nationalmuseet har muligvis brudt udbudsloven
Nationalmuseets direktør Rane Willerslev bliver nu sat på plads af kulturminister Joy Mogensen (S). Det sker, fordi
Willerslev har givet ordrer for mere end en million kroner til sin ven, journalisten og reklamemanden Michael
Jeppesen, uden en konkurrerende pris er blevet indhentet. Joy Mogensen skriver til Ekstra Bladet, at museet ikke
nødvendigvis har brudt udbudsloven, da ikke alle opgaver til over 100.000 kroner skal sendes i udbud.
Kilde: Ekstra Bladet, side 12, 30. april 2021, af Redaktionen.

OKNygaard har indgået kontrakt om aarhusiansk prestigebyggeri
I en pressemeddelelse skriver anlægsgartner OKNygaard, at de har indgået kontrakt med totalentreprenør NCC
Danmark om udførelsen af anlægsgartnerprojektet ved det prestigefyldte projekt Nicolinehus på Aarhus Ø.
OKNygaard skal udover beplantningen også installere inventar som bænke, cykelstativer, pergola og hegn,
affaldsstationer og rundede siddekanter i beton. Firmaet var allerede for to år siden inde over projektet, da de i
udbudsfasen blev involveret i detailprojekteringen for at sikre et bygbart og gennemarbejdet projekt.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 27. april 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen og Jane Schmidt Klausen.

Mere træ i byggeriet
Ifølge Ditte Rosenquist, som er faglig leder for bæredygtighed i vidensplatformen Building Green, er der et stort
fokus på træ lige nu som byggemateriale. Det bekræfter direktør og arkitekt i Træinformation, Mikael Koch.
"Træbyggerier udbydes over alt i stor stil af såvel private som offentlige bygherrer. Staten har eksempelvis udbudt
et byggeri på 32.000 kvadratmeter i Odense, et byggeri i op til seks etager i træ," siger Koch.
Kilde: Børsen, side 4-6, 26. april 2021, af Lars Mandal.

Nationalmuseet har brudt udbudsloven

Rådgiver og ekspert i offentlige udbud, Steen Jensen, vurderer, at Nationalmuseet hverken har overholdt egne
retningslinjer for indkøb, udbudslovens afsnit V eller de forvaltningsretlige principper for brug af skattemidler i en
sag, hvor Jeppesens eventbureau, MUST, på ganske få måneder omkring årsskiftet 2017-2018 fik flere store
opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi på over 1,1 millioner kroner. Nationalmuseet har nemlig en
forpligtelse til at dokumentere, at der reelt er sket den nødvendige markedsafdækning, hvilket ikke er sket.
Kilde: Ekstrabladet.dk, 25. april 2021, af James Kristoffer Miles.

Offentlige udbud opgives ofte af SMV'ere
Offentlige opgaver, som stat og kommuner kan overlade til private virksomheder via såkaldte udbud, er ofte
udformet således, at små og mellemstore virksomheder ikke kan være med. Grunden er, at udbuddene enten er
for store eller dækker over for meget. Det viser en rundspørge fortaget af SMV Danmark blandt deres medlemmer,
hvilket ærgrer chefkonsulent i SMV Danmark, Bjarke Roed-Frederiksen. ”Opgaverne bliver ofte for uoverskuelige at
byde på,” siger han.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 2, 22. april 2021, af Red.

Kommuner vil have bedre indeklima på skolerne
Forskningen viser, at børn klarer sig 9 procent dårligere i test, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt
indeklima. Derfor har 12 kommuner nu igangsat en målrettet strategi for at skabe bedre indeklima og trivsel for
deres skoleelever. Blandt andet i Silkeborg Kommune, hvor man har haft projektet med bedre indeklima på
skolerne i udbud i stor- og fagentrepriser til en samlet værdi på cirka 140 millioner kroner.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 22. april 2021, af Peter Kargaard.

Ifølge Dansk Industri skal der sendes flere opgaver i udbud
En ny analyse foretaget af Dansk Industri (DI) viser, at Mariagerfjord er blandt de 10 kommuner, der sender færrest
driftsopgaver i udbud. Ifølge analysen vil kommunen kunne spare 11,9 millioner kroner på drift, hvis de løfter sig til
landsgennemsnittet ved at sende flere opgaver i udbud samt samarbejder med de private aktører. På baggrund af
analysen har DI lavet en overordnet 2030-målsætning om, at 45 procent af udbudsegnede opgaver på tværs af
kommuner, regioner og stat skal konkurrenceudsættes til 2030. Til sammenligning er tallet i dag 26 procent.
Kilde: Mariager Avis, side 6, 20. april 2021, af Jan Sisseck.

Vinder af udbuddet afgøres i næste uge
Seks personer og firmaer har budt på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium på Slotsgade, men det er først i
næste uge, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får lov til at købe byens måske bedste beliggenhed. En
handel i december 2020 blev underkendt af Børne- og Undervisningsministeriet og ministeriet bad bestyrelsen om
at sætte handelsskolen i offentligt udbud, hvilket i øvrigt er anden gang, at ministeriet har bedt bestyrelsen om at
sætte handelsskolen i udbud.
Kilde: Jydske Vestkysten Varde, side 1, 17. april 2021, af Henrik Reintoft.

Veje og fortove i Norddjurs Kommune får et tiltrængt løft
I Norddjurs Kommune får vejene et tiltrængt løft, når der bliver asfalteret og lavet fortove for 12 millioner kroner.
De 12 millioner kroner er afsat i budgettet for 2021 i efteråret, og nu skal arbejdet sendes i udbud. Vinderen af
udbuddet bliver firmaet med den laveste pris. Mange af vejene er alvorligt trængende, da belægningen mange
steder er gevaldigt slidt. "Det er en kæmpe opgradering, men det er stadig ikke nok," mener formand for miljø- og
teknikudvalget, Jens Meilvang (LA).
Kilde: Randers Amtsavis, side 12, 16. april 2021, af Helle Elgaard Kvist.

Gladsaxe Kommune vil hjemtage affaldsindsamling
Affaldsindsamlingen i Gladsaxe har altid haft private renovatører, og har siden 2001 opnået store besparelser ved
at stille høje krav gennem EU-udbud. Dog er der sket en ændring i markedet, der betyder, at der ikke længere er
mange renovatører til at byde på opgaver. Det kan derfor være svært at få et attraktivt tilbud. På baggrund af det
har Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg ladet udbuddene gå om på grund af manglende konkurrence. Flere i
udvalget har desuden bedt om at undersøge mulighederne for en hjemtagelse.
Kilde: DKnyt.dk, 30. april 2021, af Redaktionen.

Materialemangel udfordrer skolebyggeri
Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune har grundet udfordringer med at skaffe byggematerialer udskudt
beslutningen om at sende det store byggeprojekt på Skals Skole og nybyggeriet af Skals Børnehus i udbud. Det er
erfaringer fra byggeriet af den nye Overlund Skole, der har vist problemerne med at skaffe byggematerialer.
Problemerne med at skaffe materialer skyldes de mange fremrykninger af anlægsprojekter under coronaen og
ifølge formanden for udvalget, Per Møller Jensen (S), udfordrer det projektet.
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 19, 30. april 2021, af Uffe Christian Salomonsen.

Rambøll bliver bygherrerådgiver på nyt fodboldstadion i Aarhus
Det nye stadion i Kongelunden i Aarhus får Rambøll med et team af underleverandører som bygherrerådgiver. Det
står klart efter en EU-udbudsproces, der begyndte i december sidste år. Rambøll-holdet består af nogle af de
bedste internationale eksperter inden for planlægning af bæredygtige, moderne stadioner. Første udfordring
bliver at sikre grundlaget til arkitektkonkurrencen og realisering af et topmoderne stadion integreret i det
rekreative område Kongelunden.
Kilde: dk.ramboll.com, 22. april 2021, af Red.

Ny model giver håndværkere flere udbudsmuligheder
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om en ny model for håndværksydelser. Det betyder, at blandt
andet Hørsholm Kommune kan købe ydelser hos en bredere vifte af virksomheder end hidtil, og derfor ikke
genudbyder rammeaftalerne. Beslutningen kommer efter, at kommunen har anvendt håndværksydelser til driftog vedligeholdelsesopgaver for omkring 19 millioner kroner årligt. Ifølge formanden for Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R), skaber den nye model flere muligheder for, at små virksomheder kan
være en del af konkurrencefeltet på udbudsopgaver.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 9, 22. april 2021, af soelberg.

