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Klausuler skal bekæmpe socialdumping ved offentlige udbud 
  
I et debatindlæg skriver Ole Lajgaard fra Enhedslisten i Morsø, at det er vigtigt for danske kommuner 
og regioner, at få indført arbejds- og lærlingeklausuler. Disse klausuler skal modvirke, at opgaver, der 
bliver sendt i udbud af det offentlige, ikke fører til socialdumping og udnyttelse af gratis arbejdskraft 
fordi man anvender underleverandører, som ansætter arbejdskraft, der ikke arbejder på vilkår 
tilsvarende de danske.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 14, 4. maj 2022, debatindlæg af Ole Lajgaard, Enhedslisten 
Morsø. 
   
 
Markant CO2-reduktion gennem offentlige indkøb med Mercell 
 
Ifølge leder for Center for forskning i offentlig-privat samspil på Roskilde Universitet, Ole Helby 
Petersen, kræver den bæredygtige omlægning større politisk prioritering og mere gennemsigtighed i 
udbuds- og indkøbsprocessen, hvis der skal skæres ned på de 12 millioner ton CO2 som offentlige 
indkøb udleder om året. Til dette anbefaler han den elektroniske udbudsplatform Mercell, som 
indsamler data og giver et værdifuldt overblik over indkøbene.  
Kilde: Marketconnect.dk, 3. maj 2022, af Red. 
 
 
Aalborgs byggeri ramt hårdt af prisstigninger 
 
Aalborg Kommune bliver nu ramt rigtigt hårdt af de kraftigt stigende materialepriser. Det har bevirket, 
at kommunen har måttet udsætte og aflyse udbud samt en masse ekstraomkostninger på byggerier, 
der ikke kan vente. Kommunen har blandt andet måtte aflyse udbuddet af plejehjemmet i Klarup, da 
det laveste tilbud lå 45 procent over budgettet, hvilket med de nuværende regler gør det umuligt at 
bygge et plejehjem.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 2-3, 3. maj 2022, af Jesper Schouenborg. 
   
 



Offentlige ordregivere har pligt til at angive maksimale værdier 
   
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud slået fast, at offentlige ordregivere har vide rammer for at 
fastsætte maksimal omsætning på rammeaftaler, der er udbudt offentligt. I november 2021 udbød 
Region Midtjylland en rammeaftale, som i januar 2022 blev tildelt Aleris-Hamlet A/S. Herefter indgav en 
tilbudsgiver klage, som gik på, at regionen havde handlet i strid med udbudsloven. Klagenævnet for 
Udbud fastslår, at ordregiver har pligt til at angive maksimal værdi af varer eller ydelser, som kan 
anskaffes under en rammeaftale.  
Kilde: Danskerhverv.dk, 2. maj 2022, af Christian Lund Hansen. 
   
 
Fagbevægelsen kritiserer regeringen for slappe krav til offentligt milliardbyggeri 
  
Både fagbevægelsen og en af byggebranchens største koncerner, MT Højgaard Holding, efterlyser 
fokus på andet end pris og mere håndfaste krav om lærlinge. Regeringens forslag til en ny udbudslov 
skulle ellers stille krav til virksomheder på offentlige milliardbyggerier om at tage lærlinge samt 
udelukke brodne kar med sager om social dumping. "Det er simpelthen for slapt, hvad regeringen 
lægger op til," lyder det fra Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6-7, 2. maj 2022, af Dorte Ipsen Boddum. 
   
 
Bedre for business med bæredygtige offentlige indkøb 
 
Redaktør på OPS-Indsigt, Steen Houmark, skriver, at det kan betale sig at producere bæredygtigt til det 
offentlige, uanset om det handler om biotech eller tøjgenbrug. Han fortæller om den netop overståede 
konference "offentlig-privat topmøde 2022", hvor Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk 
Erhverv, blandt andet fortalte, at det offentlige indkøber for omkring 380 milliarder kroner om året. Der 
var på konferencen fokus på bæredygtighed og grønne indkøb.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, 1. maj 2022, af Steen Houmark. 
   
 
Vognmandsorganisationer: Udbud er et makværk 
 
Vognmandsorganisationerne ITD og DTL kritiserer Vejdirektoratets nye udbud af sne- og isrydning for 
at være ufærdigt og uden en troværdig afklaring i forhold til EU-vejpakkens arbejdstidsregler. 
Chefkonsulent hos ITD, Jens Hvid Bang, kalder udbuddet for et “makværk” og opfordrer Vejdirektoratet 
til at trække det tilbage.  
Kilde: Transportmagasinet, side 5, 29. april 2022, af Claus Djørup. 
   
 
Ny grøn udbuds- og indkøbspolitik i Furesø Kommune 
  
Furesø Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at Furesø Byråd onsdag den 27. april 2022 vedtog en 
ny udbuds- og indkøbspolitik, som skal sikre, at kommunen fremover køber mere bæredygtigt ind og 
har blik for de miljømæssige konsekvenser. Derudover skal politikken også understøtte de små og 
mellemstore leverandører i at byde ind på kommunens opgaver. Furesøs borgmester, Ole Bondo 
Christensen (S), forklarer, at det vil ske indenfor rammerne af udbudsloven.  
Kilde: Ritzau, 28. april 2022, af Red. 
 



 
IDA: Staten nøler med at indføre grønne krav til it-indkøb 
  
Formand for ingeniørernes fagforening IDA, Thomas Damkjær Petersen, mener, at 
Digitaliseringsstyrelsen nøler, til trods for, at en ny rapport fra styrelsen anbefaler, at det offentlige 
læner sig op ad de såkaldte GPP-kriterier fra EU, når der indkøbes it for flere milliarder om året. 
Grunden er, at før man vil gøre kravene obligatoriske skal man først i det kommende år indsamle 
erfaringer med kravene. Han mener det er vigtigere, at staten sætter handling bag ambitionerne om 
bæredygtige indkøb og viser vejen frem.  
Kilde: Vision2.dk, 26. april 2022, af Steffen Villadsen. 
 
   
Manglende viden står i vejen for grønne offentlige indkøb 
  
Selvom udbudsreglerne ofte står på mål for at være en hindring for de grønne indkøb, f.eks. at reglerne 
er for komplicerede og levner for lidt rum til fleksible løsninger, så er de ikke den største hindring, 
mener Carina Risvig Hamer, lektor ved Københavns Universitet. Hun mener derimod, at det er 
manglende viden om og erfaring med, hvilke tiltag der skaber mest værdi for en grøn omstilling, der 
udgør den største hurdle.  
Kilde: Altinget.dk, 26. april 2022, debatindlæg af Carina Risvig Hamer, lektor, Københavns Universitet. 
   
 
Dansk-spansk konkurrence om levering til havnetunnel 
   
Otte danske og udenlandske virksomheder søgte om at blive prækvalificeret til at levere styresystemet 
for Nordhavnstunnelen, og Vejdirektoratet har nu inviteret tre spanske og to danske virksomheder til at 
udarbejde konkrete tilbud på opgaven. Ida Rasmussen, afdelingsleder hos Vejdirektoratet, fortæller, at 
opgaven med styresystemet til tunnelen fra selve tunnelbyggeriet er adskilt, fordi de søger en 
leverandør, der er ekspert i lige præcis styresystemer til tunneler.  
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagblad, side 2, 26. april 2022, af Ida. 
   
 
CO2-skyggepris ved indkøb 
 
De Konservative på Frederiksberg har bedt kommunalbestyrelsen om at drøfte indførelsen af en 
skyggepris på leverandørernes forurening. Forslaget er interessant fordi den offentlige sektor i 
Danmark hvert år indkøber vare- og tjenesteydelser for omkring 380 milliarder kroner. I Tænketanken 
CONCITO vurderer man, at de kommunale indkøb har et klimaaftryk på cirka 6 millioner tons CO2 om 
året eller 20 millioner for alt offentligt indkøb.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, 25. april 2022, af Steen Houmark. 
 
 
Staten trækker penge fra italiensk brobygger 
   
Efter at en rumænsk underleverandør på byggeriet af den nye Storstrømsbro er stukket af fra en 
regning for grov underbetaling af 22 ansatte på 935.000 kroner, trækker bygherren på det offentlige 
milliardprojekt, Vejdirektoratet, nu beløbet fra i deres kontrakt med det italienske konsortium 
Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV). Konsortiet står nemlig som hovedentreprenør for byggeriet af 
den fire kilometer lange og 2,1 milliarder kroner dyre bro. Det fortæller anlægsdirektør Erik Stoklund.  



Kilde: Fagbladet3f.dk, 23. april 2022, af David Rebouh. 


