Den 20. februar 2013

Waterfront-sagen: Region Syddanmark brød regler for
udbud
’Region Syddanmark har betalt PR-bureauet Waterfront 1.050.000 kroner for at modarbejde en fast
forbindelse over Kattegat’, skriver DR på deres hjemmeside søndag d. 17. februar 2013, i forbindelse
med et længere indslag om sagen i 21Søndag samme aften.
På hjemmesiden skriver DR, at ’… regionen har brugt pengene uden at spørge andre PR-bureauer, hvilket er i strid med reglerne, vurderer en ekspert’.
Ifølge DR handlede opgaven, som Region Syddanmark indgik med Waterfront Communication i foråret
2011, om ’at ”få stemningen for Kattegatbroen til at vige til fordel for infrastrukturinvesteringer i hele
Danmark”.
Kattegatforbindelsen anses for en reel trussel mod Syddanmark forklarer regionsdirektør Mikkel Hemmingsen overfor DR. Han giver udtryk for, at man frygter, at blive forbigået med infrastrukturinvesteringer, hvis Folketinget beslutter sig for at etablere en fast Kattegatforbindelse. Derfor skulle Waterfront
ifølge DR’s artikel, udsætte/stoppe beslutningen om Kattegat, mens egnes egne projekter skulle fremmes.
Det er ifølge DR ikke normal praksis i kommunerne, at modarbejde hinandens projekter.
Forsker fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole Roger Buch udtaler til DR: ’ ” Det, at man decideret
ønsker at skabe en negativ kampagne mod sine naboer, er ikke noget man normalt ser i danske kommuner”’.
Ifølge artiklen på DR’s hjemmeside, så Region Syddanmark stort på EU's regler om offentligt udbud, da
man udpegede Waterfront til at løse opgaven, uden at undersøge hvorvidt andre PR-bureauer kunne
løse opgaven bedre og billigere. Professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet
Michael Steinicke, udtaler til DR:
’”Det er sådan, at en kontrakt, som indgås af en offentlig myndighed skal i udbud, såfremt nogle betingelser er opfyldt. Og en af betingelserne er, at den økonomiske værdi af kontrakten overstiger en værdi
fastsat i lovgivningen og i det her tilfælde 500.000 kroner eksklusive moms. Og som det fremgår af kontrakten, så ligger man væsentligt over, nemlig på 840.000 kroner eksklusive moms, så derfor tyder det
på, at man ikke har overholdt de relevante udbudsregler”’.
Direktør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen erkender overfor DR, at regionen har overtrådt
reglerne og udtaler:
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’”Vores vurdering var på tidspunktet for indgåelse af kontrakten med Waterfront, at opgaven ikke ville
komme til at overstige 500.000 kroner. Og man kan sige, at den fejl, vi begår, er, at opgaven ikke bliver
stoppet hurtigt nok, før den overstiger 500.000 kroner”’.

Indslaget i 21Søndag kan ses på DR’s hjemmeside, www.dr.dk

