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Mailkorrespondance rejser tvivl om bevilling fra Københavns Kommune til organisation 
 
Landets kommuner er forpligtet til at sende en opgave i udbud, hvis værdien på opgaven er højere end 
5,6 millioner kroner. Men en mailkorrespondance mellem organisationen Normstormene og Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, rejser nu spørgsmål ved, hvorvidt kommunen har 
prøvet at omgås reglerne for udbud, ved at splitte bevillingen til Normstormene i to. Flere eksperter 
kalder mailkorrespondancen for “problematisk”, og flere politikere kræver nu et svar fra Københavns 
Kommune om en forklaring på tildelingen.  
Kilde: Berlingske, side 14-15, 14. august 2022, af Christoffer Panduro, Kristoffer Kræn Sørensen. 
 
 
Udbud med tilbudsfrist i sommerperioden er urealistisk 
 
Ifølge Foreningen af offentlige indkøbere, så burde der ikke lægge tilbudsfrister fra ordregiver i 
sommerferien og tidsfristerne burde udskydes i den periode. Det er budskabet fra Både IKA og Dansk 
Erhverv i et debatindlæg i PolicyWatch. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at alene i ugerne 25-32 var 
der blevet sendt 322 udbud af sted fra offentlige udbydere. Ifølge IKA burde der fra ordregiver ikke 
placeres tilbudsfrister i den periode, af hensyn til personale fra begge parter.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, 12. august 2022, af Steen Houmark. 
 
 
Ny strategi for flere grønne offentlige indkøb præsenteret 
 
I et læserbrev til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, skriver Morten Jung og Malene Jæpelt, der er 
henholdsvis markedschef og chefkonsulent i Dansk Erhverv om, at der årligt indkøbes offentligt for 
omkring 117 milliarder kroner hos kommunerne, og med ændringerne i udbudsloven, som Folketinget 
vedtog tidligere i år, skal de offentlige indkøb være grønnere, hvoriblandt der skal fastsættes nærmere 
regler om et “køb grønt eller forklar” -princip for kommunerne.  
Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern, side 12, 11. august 2022, læserbrev af Morten Jung og Malene 
Jæpelt, Dansk Erhverv. 
 
 



Klagenævnsafgørelse bliver ændret af Retten på Frederiksberg 
 
Klagenævnets afgørelse bliver nu ændret af Retten på Frederiksberg. Det sker efter at Retten den 30. 
juni afsagde dom i sagen om indhentning af oplysninger om referencearbejde. Det er Gentofte 
Kommune, der i 2019 publicerede en udbudsbekendtgørelse af et offentligt EU-udbud til en ny 
hjemmeside til kommunen. Kontrakten på udbuddet blev tildelt til Kruso A/S, der efter kommunens 
mening havde det mest fordelagtige tilbud. Eksponent ApS, en konkurrerende virksomhed, klagede 
derefter til Klagenævnet for Udbud.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 10. august 2022, af Red. 
 
 
Mere end halvdelen af Movias udbudte kørsler skifter hænder 
 
Mandag afgjorde Movia sit 21. udbud af almindelig rutekørsel, det såkaldte udbud A21. Mere end 
halvdelen af de udbudte kørsler skal skifte hænder, og de store vindere blev Umove, DitoBus og 
Vikingbus, mens Anchersen og Arriva afleverer kørsel. Der vil efter udbuddet også tilføjes over 200 nye 
elbusser, så fire ud af ti Movia-busser vil være emissionsfri fra foråret 2024. I overensstemmelse med 
udbudsreglerne følger der nu en stand still-periode på 10 dage.  
Kilde: Myldretid.dk, 8. august 2022, af Thomas de Laine. 
   
 
Kommuner ønsker grønnere IT-indkøb, men bliver tit hindret 
  
Ufleksible indkøbsregler betyder, at det som regel er de kortsigtede IT-løsninger der vinder udbuddet, 
selvom kommunerne ønsker mere grønt IT. Ifølge tænketanken Concito, udledes der seks milliarder 
tons CO2 om året igennem kommunernes indkøb af varer og services. Selvom kommunernes ønske 
om grønnere IT-løsninger står højt på dagsordenen, bremser firkantede indkøbsregler, bureaukrati og 
ufleksible procedurer, den gode intention fra kommunerne, hvor den billigere løsning, som ikke gavner 
miljøet, oftest bliver resultatet. 
Kilde: It-kanalen.dk, 8. august 2022, af Red. 
   
 
De fleksible udbudsformer bruges stadig ikke nok 
   
De seneste ændringer i udbudsloven retter ikke op på, at de fleksible udbudsformer stadig ikke bruges, 
og derfor har de offentlige indkøberes adfærd stadig en vigtig rolle. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv. 
I 2021 var de fleksible udbudsformer de mindst anvendte, på trods af, at de er ment til at fremme flere 
målrettede og innovative løsninger af offentlige opgaver, og samtidig sørge for en stigende kvalitet af 
de offentlige indkøb.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 7. august 2022, af Red. 
   
 
Nye lærlingekrav i udbudsloven 
  
Erhvervsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at Folketinget har vedtaget en ny udbudslov, som 
blandt andet skal sikre flere lærlinge til fremtidens arbejdsmarked. Ifølge erhvervsminister Simon 
Kollerup (Socialdemokratiet) er det vigtigt at flere lærlinge får en læreplads og bliver uddannet, da der 
er mangel på arbejdskraft, og det er dét, Folketinget nu har styrket med de lærlingekrav i den nye 
udbudslov.  



Kilde: Installatør Horisont, side 57, 7. august 2022, af Red. 
   
 
Nyt mærkat skal gøre offentlige indkøb grønnere 
 
Indkøbstal fra SKI viser, at offentlige indkøbere i de fleste tilfælde vælger mindre grønne produkter, 
også selvom den lokale indkøbspolitik stiller krav om flere grønnere indkøb. Nu vil SKI gøre det lettere 
at finde grønne forbrugsartikler på deres købsaftaler. SKI har derfor lanceret et mærkat, der skal gøre 
det lettere for de offentlige indkøbere at indkøbe grønnere. Mærkatet på SKI’s e-katalog fungerer som 
et sorteringsfilter til de kendte miljømærker.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, 5. august 2022, af Red. 
   
 
En opdatering af udbudsmodellen kan sikre mere klimavenlige indkøb i IT-branchen 
   
Morten Rooed Hansen, salgsdirektør i 3stepIT, skriver i et debatindlæg, at SKI ikke er fleksibel nok, når 
det kommer til indkøb af mere miljøvenlige løsninger indenfor IT-branchen. Derfor oplever man flere 
kommuner, der står for deres eget udbud og tyr til billigere løsninger. Han mener, at der skal skabes et 
fælles standpunkt om, at flere specifikke krav skal opfyldes i forbindelse med indkøb af mere 
miljøvenlige løsninger indenfor IT, hvor man bedre kan sikre produktets levetid og miljøvenlighed.  
Kilde: Policywatch.dk, 4. august 2022, debatindlæg af Morten Rooed Hansen, salgsdirektør i 3stepIT. 
 
 
Dansk Erhverv vil se større brug af fleksible udbudsformer 
 
Morten Jung, markedschef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv, skriver i et debatindlæg, at 
ændringerne i Udbudsloven ikke fører til flere fleksible udbudsformer i sig selv. Dansk Erhverv 
opfordrer til en adfærdsændring blandt offentlige indkøbere, så der bruges flere udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber. Fleksible udbudsformer var de 
mindst anvendte udbudsformer i 2021, trods at de kan fremme innovation og øge kvaliteten af 
offentlige indkøb. Dansk Erhverv vil også have ECTS-pointberettigede uddannelser i indkøb på en 
kommende finanslov.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, 2. august 2022, af Morten Jung. 


