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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark)
SKI vil have indført syv markante ændringer i de nuværende danske udbudsregler
Inden for de kommende par måneder ventes erhvervsminister, Simon Kollerup (S), at fremsætte det
endelige lovforslag til revidering af den nuværende udbudslov. Dermed indledes slutfasen i
vedtagelsen af Danmarks nye udbudsregler. SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, der står for
at udbyde store opgaver på vegne af en lang række af de offentlige myndigheder, har indsendt syv
konkrete forslag til Folketingets Erhvervsudvalg, der samlet set gøre det billigere og nemmere for både
leverandører og offentlige indkøbere at deltage i udbud.
Kilde: Computerworld.dk, 13. januar 2022, skrevet af Dan Jensen

Region Nordjylland har indgået en OPP-kontrakt med konsortium med Casa i spidsen
Region Nordjylland oplyser i en pressemeddelelse, at det bliver entreprenørvirksomheden Casa, der
skal opføre et parkeringshus med plads til 600 biler ved det nye universitetshospital i Aalborg.
"Parkeringshusets udvendige beklædning med aluminium indgår i en harmoni med hospitalets
bygninger, idet metalfladen er farvemæssigt afstemt efter hospitalets murstensbygninger og
indgange," lyder det fra Niels Uhrenfeldt, projektdirektør, Region Nordjylland, i pressemeddelelsen.
Regionen har indgået en OPP-kontrakt med en anlægssum på omkring 82 millioner kroner.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, 13. januar 2022, side 12, skrevet af brahe

Revision af udbudsloven på vej
Erhvervsministeren er på vej med en revision af udbudsloven, som giver lettere adgang for SMV’er,
begrænser transaktionsomkostninger og styrker innovationen, når offentlige organisationer køber ind
hos private virksomheder. ”Udbudsloven er fundamentet, der regulerer hele det offentlige indkøb på
380 mia. kroner årligt. Den er med til at sikre fair konkurrence og god forvaltning af skattekronerne,”
siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI.
Kilde: Udbudsmedia.dk, 12. januar 2022, skrevet af Gert

FH: Vi deltager i indsatsen mod dårlige udbudsvilkår
I et debatindlæg på Altinget skriver Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens
Hovedorganisation (FH), blandt andet, at de i FH deltager i indsatsen mod dårlige vilkår i forbindelse
med offentlige udbud. "Vi deltager i indsatsen mod dårlige vilkår i forbindelse med offentlige udbud,
kapacitetsopbygning og støtter vores europæiske kolleger i deres kamp mod de gule fagforretninger,
der søger at underminere deres indsats," skriver hun.
Kilde: Altinget.dk, 10. januar 2022, skrevet af Bente Sorgenfrey

Store problemer med samspil mellem den dansk arbejdsmarkedsmodel og et frit arbejdsmarked
i EU
I forbindelse med at flere og flere italienske virksomheder vinder danske udbud på store
byggeopgaver, fortæller sekretariatschef fra BAT-kartellet, Gunde Odgaard, om de problemer man har
med at få den dansk arbejdsmarkedsmodel til at spille sammen med et frit arbejdsmarked i EU.
”Mange af de udenlandske virksomheder, der kommer, har ofte alenlange retssager og voldgifter i
kølvandet på de opgaver, de har vundet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at bygherrerne tør entrere
med de italienske virksomheder,” siger han.
Kilde: Bygtek.dk, 10. januar 2022, skrevet af Dan Bjerring Christiansborg

Forskningsprojekter skal bidrage til ny viden om grøn omstilling
Danmarks Frie Forskningsfonds Tematiske Satsning på Grøn Omstilling støtter fem nye
forskningsprojekter, som dækker over meget forskellige emner. Emnerne går fra offentlige indkøb og
cirkulær økonomi over internationale investeringer i energisektoren til beskyttelse af oprindelige folks
rettigheder og miljøkriminalitet. Lektor Carina Risvig Hamer har modtaget knap 3 mio. kroner til at
undersøge, hvordan offentlige indkøb kan anvendes til at sikre en grøn dagsorden bedst muligt, samt
hvordan grønne krav kan blive anvendt i offentlige udbud.
Kilde: Udbudsmedia.dk, 9. januar 2022, skrevet af Gert

Fælles forslag til ændringer i udbudslov
Det er i en del år blevet kritiseret, at transaktionsomkostninger for ordregivere og tilbudsgivere i
udbudsprocessen har været for høje. Derfor har Folketingets Erhvervsudvalg fået fælles forslag fra flere
erhvervsorganisationer og offentlige indkøbere til ændringer i udbudsloven. Der ønskes blandt andet
bedre muligheder for, at små- og mellemstore virksomheder kan byde ind på løsning af opgaver. En af
de ting der anbefales er, at det skal afdækkes, om der kan fjernes unødvendige proceduremæssige
regler, der kan være en barriere for mindre virksomheder.
Kilde: Bygtek.dk, 7. januar 2022, skrevet af Redaktionen

FRI og Danske Ark har ønsker til revisionen af udbudsloven
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har en række ønsker til den
igangværende revision af udbudsloven. Det skriver Preben Dahl, advokat i Danske
Arkitektvirksomheder, og Ulla Sassarsson, advokat i FRI, i et debatindlæg. De ønsker blandt andet, at
udbudslovens regler for indkøb under tærskelværdierne bliver udvidet til også at gælde indkøb under
500.000 kroner. På nuværende tidspunkt gælder udbudslovens regler for indkøb fra 500.000 og op til
tærskelværdien.
Kilde: Byrummonitor.dk, 7. januar 2022, skrevet af Preben Dahl og Ulla Sassarsson

Affaldsudbud skal gå om
Udbuddet af en kontrakt om indsamling af affald til en værdi på en halv milliard kroner skal gå om. Det
står klart, efter at en juridisk vurdering viser, at Aarhus Kommunes affaldsselskab ikke har overholdt
udbudsreglerne. Det er renovationsfirmaet Remondis, som har indgivet en klage til statens klagenævn
for udbud i Viborg. Remondis mener ikke, at den evalueringsmodel, som førte til, at konkurrenten
Urbaser vandt kontrakten, er lovlig. Affaldsindsamlingen forventes genudbudt i begyndelsen af 2022,
oplyser det kommunale selskab AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S.
Kilde: Dakofa.dk, 7. januar 2022, Skrevet af red.

Fugato tager skraldet for HCS
På trods af en verserende klagesag anlagt af Fugato over Bofas store affaldsudbud, har den
bornholmske virksomhed nu indgået kontrakt med vinderen af det omstridte udbud, HCS. HCS vandt i
foråret 2021 det store udbud om affaldsindsamlingen på Bornholm frem til 2031. Fugato har indgået
en kontrakt med HCS, og vil fungere som underleverandør, indtil HCS er klar til at overtage. Ifølge
Fugato-direktør Kristoffer Nothlev er der tale om en periode på 8-10 måneder.
Kilde: Bornholms Tidende, side 12-13, 3. januar 2022, skrevet af Jakob Nørmark

Oprensning sendt i udbud
Opgaven med at rense området ved den berømte og berygtede Høfde 42, hvor Cheminova i 1950'erne
og 60'erne deponerede kemiaffald, er netop sendt i udbud, oplyser Region Midtjylland i en
pressemeddelelse. Arbejdet skal ske med fokus på bæredygtighed, lyder det i kravene i
udbudsmaterialet. Der er tale om et udbud med forhandling, og processen ventes at tage cirka et år, så
udbuddet er afgjort i andet halvår af 2022. Selve oprensningen er sat til at gå i gang i andet halvår af
2023.
Kilde: Building-supply.dk, 3. januar 2022, skrevet af lda

Netcompany vinder i sag om udbud
Netcompany kommer til at overtage opgaven med at videreudvikle og drive den digitale tinglysning på
trods af, at konkurrenten DXC havde klaget til Klagenævnet for Udbud. Efter et langt og uskønt forløb
har Domstolsstyrelsen afgjort, at det bliver Netcompany, der med det bedste tilbud på 10 millioner
kroner har vundet opgaven. DXC, der indgav klagen, har stået for systemet i mere end ti år.
Kilde: www.version2.dk, 30. december 2021, skrevet af Steffen Villadsen

Offentlige udbud gør det besværligt for it-projekter
I en gæsteblog på version2.dk, skrevet af John Gøtze, kan man læse, at der i dag er rig mulighed for at
udnytte fleksibiliteten i udbudsloven. Dog er frygten for klager med til, at man stadig ser, at
udbudspraksis fordyrer og tynger it-projekter i det offentlige. Gøtze mener, at de klassiske
udbudsformer forhindrer dialog med firmaerne undervejs i processen, og at der er brug for mere
dynamiske samarbejdsformer, hvis vi skal omstille vores udbud til den tillidskultur der er brug for.
Kilde: Version2.dk, 29. december 2021, skrevet af John Gøtze

Ingen tilsynssag mod Ikast-Brande Kommune
Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag mod Ikast-Brande Kommune i en sag, hvor de
socialdemokratiske byrådsmedlemmer, Frank Heidemann Sørensen og Inge Dinis, mener, at
udbudsloven ikke blev overholdt. Konkret drejer det sig om en beslutning om at fritage Lokalpleje
Danmark for natlige akutopgaver. Sidenhen er Lokalpleje Danmark gået konkurs. Ankestyrelsen om en
redegørelse for forløbet fra Ikast-Brande Kommune for at kunne vurdere, om der var anledning til at
rejse en tilsynssag. Det fandt de ikke der var.
Kilde: Ikast Avis, side 12, 27. december 2021, skrevet af Mikael Lund

