
AREALUDVIKLINGSSELSKAB

HVORFOR ER UDBUDSMATERIALE FORTROLIGT?
Hvad er det borgerne ikke må se før bindende aftale omfattende Klimabroen indgås med 3. part?

Randers Kommune er i øjeblikket igang med et udbud for at finde en samarbejdspartner til et

arealudviklingsselskab, der skal stå for de første par etaper af Byen til Vandet1. Udbudsmaterialet er

desværre fortroligt, så borgerne i Randers Kommune er frataget mulighed for at få indsigt i, hvilke vilkår som

der aftales med 3. part i forbindelse med udbuddet.

Randers Byråd godkendte  i forbindelse med byrådsmøde d. 26/4-21 en indstilling under punkt 194 på

dagsordenen2, som blandt andet indebærer, at forvaltningen til byrådsmødet d. 11/10-21 fremsender en

sag vedr. udbudsprocessen med henblik på endelig godkendelse af resultatet af udbudsprocessen. Altså

umiddelbart før kommunevalget, der afholdes 16/11-21.

Det fremgår af referatet fra byrådsmødet d. 26/4-21, at:

“Det indarbejdes således som en forudsætning i udbudsmaterialet, at Randers Kommune etablerer

Klimabroen som planlagt,...” 1

Et notat dateret 22/4-21 fra Bech-Bruun, der er vedlagt som bilag til ovennævnte byrådsreferat, konkluderer

at:

“Hvis den nuværende formulering af udbudsmaterialet af de anførte grunde fastholdes, og Randers

Byråd efterfølgende og efter stiftelse af arealudviklingsselskabet måtte træffe beslutninger, som

strider mod udbudsmaterialets forudsætninger om etablering af Klimabroen, vil der for investor

være tale om en væsentlig og ændret forudsætning. Investor vil i denne situation være berettiget til

at rejse krav mod Randers Kommune for det tab, som investor måtte blive påført som følge heraf.” 3

Det er på nuværende tidspunkt langt fra sikkert, at Klimabroen vil blive gennemført - f.eks fordi

“opsparingen” til Klimabroen langt fra er på plads med de nuværende aftaler. Budget 2021-20244 giver

indblik i “opsparingen”, som dels består af to lån på hhv. 16.4 og 22.9 mio kr, og dels baserer sig på anseelige

midler, som man i en 10-årig investeringsplan forudsætter bliver afsat i fremtidige budgetter for Randers

Kommune fra 2025 og frem. “Opsparingen” vil i 2029, inkl. de lånte midler, udgøre 212 mio kr - altså langt

mindre, end de 550-600 mio kr, som Klimabroen ifølge Randers Kommune vil koste. ØSTBROEN har

beskrevet dette nærmere i notatet Klimabroens manglende finansiering5, som vi har lagt frem på vores

hjemmeside.

Dertil kommer, at der ikke foreligger nogen garanti for at Randers Kommune kan opnå de nødvendige

tilladelser til at gennemføre projektet. Det er også muligt at der efter KV21 eller senere vil være et ændret

politisk flertal i forhold til Klimabroen, som har vist sig at være et kontroversielt tema, som borgerne i

Randers Kommune har stor appetit på at diskutere, som led i den demokratiske proces frem mod KV21.

5https://oestbroen.dk/wp-content/uploads/2021/09/Klimabroens-manglende-finansiering-v3.pdf

4 Side 36-37 i https://www.randers.dk/media/27457/budget-2021-2024.pdf

3Se bilag under punkt 194 i dagsordenen fra byrådsmødet d. 26/4-21:: “Notat - Håndtering af klimabroen i
udbudsmaterialet - 22-04-2021.pdf”

2https://dagsordener.randers.dk/vis?id=ee8bbdda-b633-46e2-bea3-474bacd4ec75&iframe=true&punktid=1b276b4f-3
3b6-4935-aa81-88a891604961

1https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udbud-deltagelse-i-arealudviklingsselskab/
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Givet de ovennævnte risici og ubekendte faktorer:

● Hvorfor har Randers Kommune mon så travlt med at binde sig til en kontrakt, der kan udløse et

stort erstatningsansvar, inden det nye byråd, som vælgerne udpeger ved KV21, træder til? Vel at

mærke uden at indholdet af udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt?

● Er det hvad de nuværende politikere i Randers Byråd og ledende embedsmænd i Randers Kommune

forstår ved demokrati og ansvarlig embedsførelse?

ØSTBROEN mener, at det er urimeligt at påføre borgerne i Randers Kommune et potentielt stort

erstatningsansvar, uden at betingelserne i udbuddet har været offentligt kendt, og umiddelbart

før tiltrædelsen af det nye byråd, som vælges ved KV21
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