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Pressemeddelelse:
Advokatfirma: Vi kan blåstemple det gennemførte udbud af rammeaftaler i Aalborg Kloak A/S
Der er rejst spørgsmålstegn ved, hvorvidt nogle eksterne rådgivningsvirksomheder, der har vundet udbud hos Aalborg Kloak A/S, har vundet disse på baggrund af deres tætte relation til medarbejdere i kloakselskabet. Advokatfirmaet Bird & Bird, der har siddet for bordenden i udbudsprocessen, kan dog ikke genkende denne udlægning og blåstempler udbuddet af de 16 rammeaftaler.
I en artikel i Nordjyske Stiftidende i dag tirsdag den 23. maj stilles der spørgsmålstegn ved om relationerne mellem medarbejdere i Aalborg Kloak A/S og flere af de eksterne rådgivningsfirmaer, kan
have haft indflydelse på, hvilke virksomheder, der har vundet udbuddet på en række rammeaftaler i Aalborg Vandkoncern. Denne mistanke ærgrer hos Aalborg Kloak.
”Vi har netop haft stor opmærksomhed på at sikre, at udbud og tildelingen af rammeaftalerne til
vinderne sker ud fra helt objektive og gennemskuelige principper i overensstemmelse med reglerne. Det er vigtigt for os, at det er de økonomisk mest fordelagtige tilbud, der vinder rammeaftalerne, så vores forbrugere får de bedste og billigste løsninger for pengene,” forklarer Jan Nymark
Thaysen, næstformand i bestyrelsen for Aalborg Kloak A/S
”Når det for eksempel handler om rammeaftalerne, der omhandler anlægsopgaver, er vores udbud skruet sådan sammen, at et enkelt firma højest kan vinde to af disse. Vi har dog ofte at gøre
med projekter, der kræver så specialiseret viden og kompetencer, at visse udbydere generelt altid
vil stå meget stærkt i en udbudsproces i kraft af de specialister, de råder over,” supplerer Søren
Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Vandkoncern.
For at sikre, at udbuddene på kloak-området håndteres efter reglerne og ud fra objektive principper, har Aalborg Kloak A/S hyret det velrenommerede, internationale advokatfirma Bird & Bird til
at sidde for bordenden ved arbejdet med samtlige rammeaftaler. Ansvarlig partner for deres danske kontor, Peter Dann Jørgensen, er overbevist om, at alt i udbuddet af rammeaftalerne er foregået i overensstemmelse med reglerne, og den vision der lå til grund for opdelingen af Aalborg
Kloak A/S behov.
”Vi kan blåstemple udbuddet af de gældende rammeaftaler. Der har efter vores overbevisning været en god, objektiv og gennemsigtig proces, hvor udbudsprocessen, herunder evalueringen af
tilbuddene og tildeling af rammeaftalerne er gennemført som anført i udbudsmaterialet,” understreger han.
Han uddyber, "at opdelingen i de 16 rammeaftaler, og begrænsningen i muligheden for at få tildelt
flere af rammeaftalerne har skærpet konkurrencen, og medført et bredt leverandørfelt på 8 rådgivningsvirksomheder til udførelse af opgaverne."

Ansættelser i Aalborg Kloak A/S
I artiklen i dagens Nordjyske fremhæves ligeledes, at tre ledende medarbejdere hos Aalborg Kloak
A/S har en fortid hos EnviDan A/S, der er den eksterne rådgivningsvirksomhed, som har vundet 5
rammeaftaler, i forbindelse med det seneste udbud af rammeaftaler.
”Det er korrekt, at vi har en række medarbejdere med en fortid hos et eller flere af virksomhederne, der har deltaget i udbuddene, herunder EnviDan, hvilket er naturligt, når der er tale om så
lille og specialiseret et fagområde i Danmark. Vi vil altid gå efter den dygtigste og bedst egnede
kandidat til en given stilling, uanset hvor vedkommende er eller har været ansat,” understreger
Søren Gais Kjeldsen, og tilføjer:
”Vi har jo også en række eksempler på medarbejdere hos os, der er blevet headhuntet af nogle af
virksomhederne i branchen, så den trafik går begge veje. Dermed er det selvfølgelig også til stadighed et opmærksomhedspunkt for os - og også for virksomhederne i branchen er jeg sikker på at sikre at enkelte medarbejderes tidligere ansættelsesforhold ikke får indflydelse på, hvordan
rammeaftaler og udbud bliver fordelt.”
Baggrunden for den seneste artikel i dagens Nordjyske Stiftidende er en tidligere artikel i avisen
omkring udgifterne til eksterne konsulenter i Aalborg Vandkoncern. Netop omfanget af opgaver,
som Aalborg Kloak A/S har fået løst ved at anvende eksterne rådgivere og konsulenter, har direktionen og bestyrelsen i kloakselskabet haft fokus på siden 2015. Tilbage i november 2015, blev der
således igangsat en proces, der skal sikre, at selskabet i fremtiden selv kan håndtere en større del
af de opgaver, som i dag udbydes til eksterne rådgivere.
”En række af de seneste ansættelser i vores organisation handler ironisk nok om at mindske behovet for at anvende eksterne rådgivere og selv løfte en række opgaver internt i organisationen –
men den proces tager noget tid,” forklarer Søren Gais Kjeldsen, og understreger at Aalborg Kloak
A/S blandt andet har styrket organisationen ved at ansætte otte nyuddannede ingeniører fra Aalborg Universitet inden for de seneste år, og at en yderligere styrkelse af organisationen – og dermed muligheden for at løfte en række opgaver internt – også er planlagt for den kommende tid.
Fakta:
- Ud af 16 rammeaftaler, der har været i udbud i Aalborg Kloak A/S i 2015, har rådgivningsvirksomheden EnviDan vundet 5 rammeaftaler, Krüger A/S har vundet 3, Niras 2, Sweco 2, Cowi 1, Falconsult 1, Geopartner 1 og C.F. Møller 1 rammeaftale.
- Når en af disse rammeaftaler skal i udbud er det 10 forskellige projektansvarlige, der står for
tilrettelæggelsen af og gennemførelsen af udbuddet samt den efterfølgende brug af rammeaftalen. Ved den seneste udbudsproces blev udbuddene efterfølgende gennemgået af både interne medarbejdere, direktionen i Aalborg Kloak A/S og af advokatfirmaet Bird & Bird, for at
sikre, at udbuddet til fulde levede op til lovgivningen på området. Enkelte medarbejdere ved Aalborg Kloak A/S har ikke instruktionsbeføjelser i denne proces.
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