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Vordingborg Kommune skaffer fremover sine biler igennem Statens og Kommunernes
Indkøbsservice
Selvom der tidligere ikke har været stor opbakning, fik venstre-politikeren Michael Seiding Larsen
succes i Vordingborg Kommune med, at kommunen fremover skal anskaffe sine biler igennem en
rammeaftale i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Tidligere har kommunen ellers indhentet
tilbud lokalt. Michael Seiding Larsen brugte blandt andet argumentet, at det vil koste kommunen op
mod 300.000 kroner om året, hvis kommunen selv ønskede at sende opgaverne i udbud.
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 11, d. 30. juni 2022, af J.C. Borre Larsen.

Håndværker undrer sig over kommunes valg af hovedentreprenør til nyt rådhus
Flere håndværkere kan ikke forstå, hvorfor Vordingborg Kommune har valgt entreprenørfirmaet GVL
Entreprise som hovedentreprenør til opførelsen af det nye rådhus. En af dem er Jesper Christiansen
Villadsen, der har været i strid med GVL Entreprise om manglende betaling og forsinkelse på flere
byggesager, hans firma blev ansat til at lave. Det endte med en tur i voldgiftsretten, hvor han fik
medhold i sin klage. Han undrer sig derfor over at kommunen har valgt netop GVL Entreprise som
hovedentreprenør.
Kilde: Ugebladet Sydsjælland, side 2, 29. juni 2022, af Janni Gjersen Hansen.

Forsvarsministeren vil gøre brug af EU-traktatens artikel 346 efter klage fra Danske Maritime
Efter medlemmer af Danske Maritime har sendt klager til Klagenævnet for Udbud, har forsvarsminister
Morten Bødskov, Socialdemokratiet, nu meldt ud, at maritime ordrer for 40 mia. kroner de næste 10 år,
vil blive forbeholdt danske virksomheder, som dermed sikrer masser af arbejde til de danske værfter.
Det vil altså blive første gang, at Danmark gør brug af EU-traktatens artikel 346. Det skaber kritik fra
politiske partier som mener, at vi skal i et EU-udbud for at sikre de bedste skibe.
Kilde: Jernindustri.dk, 27. juni 2022, af Red.

Region og fynske kommuner skal betale millionbøde for Fynbus
Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik modtog i maj en bøde, fordi busselskaberne har fraveget sit eget
mindstekrav i et udbud. Et udbud som stiller krav til kørsel med ældre og personer med handicap.
Kendelsen endte med, at de tre selskaber skal betale en bøde på syv millioner kroner. Af et notat på
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, fremgår det at Fynbus’ andel udgør 2,4 millioner kroner af
bøden og vil nu blive betalt af Region Syddanmark og de fynske kommuner.
Kilde: Tv2fyn.dk, 26. juni 2022, af Joachim Næshave.

Staten indkøbte coronaudstyr for milliarder
Staten kan være gået glip af en større besparelse for de indkøb, der blev foretaget under
coronapandemien. Der blev indkøbt coronaudstyr for mindst 13 milliarder kroner og det offentlige
indkøbte testkit for to milliarder, uden at sende det i udbud først. To ministerier undlod at kontrollere
myndigheder, der købte corona-udstyret, og henviser nu begge til udbudslovens
undtagelsesbestemmelser. Ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) var der ingen, som stillede
spørgsmål ved det dengang.
Kilde: Ops-indsigt.dk, 24. juni 2022, af Red.

Skibsværft har sendt klage over manglende udbud fra Forsvaret
Klagenævnet for Udbud har modtaget en klage fra det fynske skibsværft Fayard over, at Forsvaret har
udvalgt konsortium på et byggeprojekt af seks nye patruljeskibe, uden at opgaven har været i et
offentligt udbud. En opgave til fem milliarder kroner. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
begrunder den direkte tildeling af opgaven til Terma-konsortium med, at der ikke er andre rimelige
alternativer i Danmark. Klagen fra Fayard får opbakning af andre danske skibsværfter. Klagenævnet for
Udbud har dog ikke givet værftet medhold.
Kilde: Jern- og Maskinindustrien, side 18, 24. juni 2022, af Eskil Mann Sørensen.

Ministerier kendte godt til omstridt milliardindkøb uden udbud
Efter et samråd i onsdags, om Region Midtjyllands milliardindkøb af udstyr under coronaepidemien,
kom det frem at regeringstoppen var blevet orienteret om, at regionen indkøbte testkits uden udbud.
Under perioden undlod to ministerier også at føre kontrol og tilsyn med Region Midtjylland, der blev
udpeget som fællesoffentlig indkøber. Det blev flere gange påpeget overfor ministeriet, at regionen
indkøbte ved udvalgte leverandører uden at gennemføre udbud, ved at bruge en
katastrofebestemmelse i udbudsloven.
Kilde: Politiken, side 8, 23. juni 2022, af Jakob Sorgenfri Kjær, Michael Thykier.

Flere konkrete tiltag i strategien for grønne offentlige indkøb
I et debatindlæg skriver Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv for offentlig-privat samarbejde og
Malene Jæpelt, chefkonsulent, Dansk Erhverv for offentlig-privat samarbejde, om regeringens strategi
for grønne offentlige indkøb, der blev lanceret tilbage i 2020, men at mange konkrete tiltag er
udeblevet. Ifølge Dansk Erhverv burde den offentlige indkøbsmuskel aktiveres endnu mere ved blandt

andet at sætte et bindende reduktionsmål i indkøbspolitikken hos kommunerne. Dansk Erhverv er til
gengæld også glad for ændringen i udbudsloven til et ”køb grønt, eller forklar”-princip.
Kilde: Børsen, side 35, 23. juni 2022, af Morten Jung, Malene Jæpelt.

Udenrigsministeriet og Region Sjælland er igen i konflikt med Atea
Fire måneder efter Atea-sagens sidste hammerslag er Atea igen i konflikt med danske myndigheder.
Klagenævnet for Udbud har modtaget to klager, hvor Atea beskylder Udenrigsministeriet og Region
Sjælland for forskelsbehandling og fejl i udbud til næsten 200 mio. kr. Atea fik tidligere annulleret et
udbud fra regionen efter en klage, og regionens næstformand Jacob Jensen ærgrer sig over sagen og at
man i dagens udbudsregler ikke kan se bort fra Atea trods bestikkelsessagen. Både regionen og
ministeriet var involverede i Atea-sagen.
Kilde: Børsen, side 18-19, 22. juni 2022, af Mathias Sommer.

DI Byggeri vil undgå offentlige udbud i sommerferien
Mange offentlige udbud har tidsfrister i sommerferien, trods at byggebranchens organisationer ønsker
en bedre planlægning. DI Byggeri opfordrer nu til at man forlænger tidsfristerne op til og i
sommerferien, for at sikre de bedste mulige tilbud. DI Byggeri anbefaler ikke tilbudsfrister på under to
uger, da tidspressede udbud øger risikoen for konflikter. Offentlige udbud skal ifølge Udbudsloven
fastsætte en tidsfrist på minimum 30 kalenderdage, og hverken Udbudsloven eller Tilbudsloven har
regler, der pålægger offentlige udbud at tage hensyn til sommerferie.
Kilde: Bygtek.dk, 21. juni 2022, af Dan Bjerring.

Udbudsprocessen mangler bæredygtighedskrav
I en stikprøvekontrol af 13 udbud (8 offentlige, 5 private) mellem oktober 2019 og marts 2022 var der
ikke ét eneste, hvor bæredygtighed var et krav. Ifølge CONCITO og Schneider Electric viser det på en
tendens, at bæredygtighed i byggeriet fortsat ikke er et centralt krav i udbudsprocessen. Eksperter fra
CONCITO og Schneider Electric mener at man burde overveje at indføre et lovpligtigt
bæredygtighedskrav i den nye udbudslov, da bæredygtighed i byggeriet er helt kritisk for at reducere
CO2-udslip.
Kilde: Bygge-anlaegsavisen.dk, 20. juni 2022, af Red.

Green-First-Princip kan gøre indkøb til en grøn forandringsmotor
I et debatindlæg skriver Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen, at der findes stort
potentiale i grønne indkøbsprocesser. 76 procent af danske virksomheder mangler CO2-mål for den
samlede værdikæde, og det offentlige indkøber for 380 mia. kr. om året mens erhvervslivets it-indkøb
forventes at nå 78 mia. kr. i 2022. Ved at indføre et Green-First-Eller-Forklar-Princip for indkøb, eller et
bæredygtighedskrav som tildelingskriterium i udbud og indkøb, kan indkøbene skabe en
forandringsmotor for grønne digitale løsninger, skriver Natasha Friis Saxberg.
Kilde: Pro.ing.dk, 20. juni 2022, af Natasha Friis Saxberg.

FødevareDanmarks ønsker til ændringer i udbudsloven
FødevareDanmark henvender sig til Folketingets Erhvervsudvalg med forslag til ændringer i
udbudsloven. Blandt andet ønsker FødevareDanmark en omformulering som lyder, at en ordregiver
som udgangspunkt skal udbyde særskilte del-kontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt.
Derudover ønsker FødevareDanmark, at en ordregiver kan strafsanktioneres, og at denne sanktion skal
fastsættes til 1 procent af værdien af kontrakten. Det skal ske, hvis ordregiveren ikke kommer med den
lovpligtige forklaring ved undladelse til at opdele udbuddet i delkontrakter.
Kilde: Fødevaremagasinet, side 5, 20. juni 2022, af Per Aaskov Karlsen.

Kommune har brugt over 10 millioner hos ét konsulentfirma
I de seneste syv år har Vordingborg Kommune brugt over 10 millioner kroner på indkøb af ydelser fra
rådgivervirksomheden WSP. Virksomheden har blandt andet udviklet IT-systemer, målt vandløb og
indeklima, og ledet byggeriet af Præstøs nye bydel. Kommunen afviser dog at man favoriserer WSP, og
understreger at store opgaver altid kommer i udbud. Kommunen påpeger også, at det mange gange
kan være billigere at få rådgivning udefra, så der ikke bliver truffet de forkerte beslutninger.
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 14, 17. juni 2022, af J.C. Borre Larsen.

Partner i Bech-Bruun: De nye lovændringer i udbudsloven er mest i tilbudsgiverens fordel
I en debatartikel skriver Anders Birkelund Nielsen, partner i Bech-Bruun Advokatfirma og
bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Udbudsret, om de nye ændringer i udbudsloven, som i hans
mening mest er i tilbudsgiverens fordel. Han tager udgangspunkt i den væsentligste ændring, som
findes i Lov om Klagenævnet for Udbud og henviser til, at det vil blive dyrt for ordregiver at glemme
"opdel eller forklar"-princippet med den nye økonomiske sanktion. Det samme gør sig gældende ved
"køb grønt eller forklar"-princippet.
Kilde: Kommunen.dk, 16. juni 2022, af Anders Birkelund Nielsen.

Flere lærlinge med ny udbudslov
I dag vedtog Folketinget en ny udbudslov der skal sikre flere lærlinge til fremtidens arbejdsmarked.
Udbudsloven indeholder for eksempel et oplæringskrav. Ifølge Erhvervsminister Simon Kollerup er det
rimeligt at sælgere til det offentlige påtager sig et ansvar om at uddanne fremtidig arbejdskraft.
Derudover kommer den nye udbudslov også til at sætte skub i den grønne omstilling med et "købgrønt-eller-forklar-princip", hvilket går ud på, at en offentlig ordregiver skal stille grønne krav i sit
udbud.
Kilde: Installator.dk, 15. juni 2022, af Red.

