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DI’s høringssvar vedr. ny indkøbs- og udbudspolitik
DI skal hermed kvittere for muligheden for at kommentere på Ringsted kommunes nye
indkøbs- og udbudspolitik.
Indledningsvis anerkender DI, at dokumentet er gennemarbejdet, og at der er mange gode
overvejelser. Samtidig skal dokumentet favne mange modtagere, idet dokumentet både er
internt og eksternt rettet. Det kan vanskeliggøre læsningen, da det ikke er klart, hvornår
der er tale om politiske prioriteter eller interne procedurer.
Kommunens paradigmer for udbudsbetingelser, kontrakter og ydelsesbeskrivelser indgår
ikke i høringen. Ikke desto mindre er det reelt her det bliver tydeligt, hvilken kurs
kommunen vælger i sit indkøbsarbejdet, eksempelvis i forhold til bæredygtighed. DI skal
derfor opfordrer til, at der er fokus på, hvordan indkøbspolitikken omsættes til praksis.
Dette bl.a. set i lyset af, at mange virksomheder landet over oplever, at der ikke altid bliver
fulgt op på og realiseret de mange gode intentioner, som indskrives i indkøbs- og
udbudspolitikker.
DI opfordrer til, at indkøbs- og udbudspolitikken giver et endnu klarere mandat til
forvaltningen til at sætte fokus på kvalitet i udbudsprocesserne. Det vil sige, at der
investeres i et grundigt forarbejde og markedsdialog i udbuddene, ligesom der i selve
evalueringen af indkomne tilbud er fokus på kvalitetsdimensionen og ikke blot laveste
anskaffelsespris. Eksempelvis i forhold til miljøhensyn eller uddannelse af medarbejdere.
Vedlagt er en række af DI’s generiske anbefalinger til kommunernes indkøbs- og
udbudspolitik, som på flere punkter allerede er afspejlet i høringsudkastet fra kommunen.
Dog kan der i punkterne omkring bæredygtighed, arbejdsklausuler og bygge- og
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anlægsarbejder hentes konkret input til Ringsted Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
Bygge- og anlægsopgaver
For bygge- og anlægsopgaver giver indkøbs- og udbudspolitikken anledning til yderligere
bemærkninger.
DI Dansk Byggeri konstaterer med afsæt i tidligere dialog med Ringsted Kommune, at
kommunen systematisk fraviger de almindelige bestemmelser i byggeriet, AB-regimet.
Det finder DI beklageligt, da det underminerer tankerne bag systemet samt giver
anledning til meromkostninger i samarbejdet med Ringsted Kommune for
leverandørerne. Dog skal DI anerkende, at der er sket store rettelser ift. til tidligere. DI
skal dog også opfordre til, at indkøbs- og udbudspolitikken forholder sig aktivt til dette
spørgsmål, og redegør for hvorfor eventuelle fravigelserne er valgt. Dette vil øge
gennemsigtigheden overfor de virksomheder der samarbejder med kommunen på byggeog anlægsområdet.
Afsnittene om udbud af bygge- og anlægsarbejder bærer præg af at være en
regelgennemgang snarere end en reel politik, hvor kommunen tager stilling til sin
indkøbsadfærd. Når kommunen eksempelvis skriver, at der forhandles med to
leverandører, der har afgivet de to mest fordelagtige tilbud, så skaber det tvivl om,
hvorvidt det er en politik eller en misforståelse af reglerne som tillader forhandling med
op til tre bydende, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf.
tilbudslovens § 11, stk. 1.
Anlægsplanen og opgavetyper
I anlægsplanen fra 4. marts 2020 – som muligvis er ændret efterfølgende grundet
fremrykkede investeringer – fremgår 32 genopretningsopgaver mellem 35.000-400.000
kr., mens der også fremgår Vej og Park, Akut genopretning og internt honorar til
genopretning.
Derudover fremgår der 9 vedligeholdelsessager mellem 75.000-6.200.000 kr., samt 4
små anlæg mellem 300.000-1.600.000 kr. og en samlet ramme på 1.750.000 kr. til
genopretning af fortove.
Endelig fremgår der 5 større anlægsprojekter mellem 2,5-15 mio. kr. samt ESCO –
Energirenoveringer med en samlet pulje på 75 mio. kr., hvor Kemp og Lauritzen er
totalrådgivere.
Størstedelen af kommunens udbud er under 300.000 kr., hvor der kan anvendes
underhåndsbud jf. tilbudsloven.
DI anbefaler, tilbudsindhentninger og udbudsprocesser generelt holdes simple. Derfor
anbefaler DI, at kommunen anvender underhåndbud, hvor det er muligt set i lyset af
kontraktværdien.
I den forbindelse bemærker DI, at langt størstedelen af opgaverne – antalsmæssigt - har
en værdi på under 3 mio. kr., og at kompleksiteten ej heller lader til at være stor, hvilket
kan tale for, at disse opgaver udbydes i fag-, stor- eller hovedentreprise.
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DI står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores anbefalinger.

Med venlig hilsen
Steen Søgaard
DI Vestsjælland

Jesper Toftebjerg Andersen
DI Dansk Byggeri Sjælland
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