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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 20. juni 2010 af MB
Susanne Møller vedrørende opfølgning på Intern Revisions rapporter om Københavns Ejendomme
Spørgsmål 1
Jeg vil gerne bede om en redegørelse for, hvordan vedligeholdelsesarbejder godkendes og kvalitetsbedømmes. Vi ønsker ikke gentaget, at
arbejder, der ikke opfylder Danske byggestandarder godkendes.
Svar
Hvad angår større vedligeholdelsesprojekter er det typisk Københavns
Ejendommes eksterne tekniske rådgivere på projektet, der på Københavns Ejendommes vegne godkender og kvalitetsbedømmer arbejdet
både under udførsel af projektet, ved afleveringsforretning på stedet
med leverandøren samt ved 1 års-gennemgang på stedet med leverandøren. Bedømmelsen af det udførte arbejde sker ud fra det givne udbudsmateriale, tilbud og endelige projektmateriale.
Hvad angår mindre, planlagte eller akutte vedligeholdelsesopgaver
(typisk opgaver under 50.000 kr.) udføres ovenfor beskrevne bedømmelse af Københavns Ejendommes egne teknikere/tilsynsførende.
Københavns Ejendomme arbejder desuden på at inddrage slutbrugere i
alle faser af projekter for at sikre, at slutbrugeres relevante viden og
kompetencer inddrages.

Spørgsmål 2
I forhold til det beskrevne effektmålingsredskab ønskes oplyst, om det
nu er igangsat. Det skulle beskrive: Kvalitet, besparelsespotentiale,
kundetilfredshed, tillid, kompetencer m. v.
Svar
Som det fremgår af Københavns Ejendommes handlingsplan i Intern
Revisions delrapport 2, gennemføres effektmålinger af de nu eksisterende driftspartnerskaber i 2. og 3. kvartal 2010.
Det fremgår ligeledes af Københavns Ejendommes handlingsplan i Intern Revisions delrapport 2, at evaluering af de nu eksisterende driftspartnerskaber igangsættes august/september 2010.
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Spørgsmål 3
Der peges på mangelfuld rådgivning samtidig med at der har været
faktureret for høje rådgivergebyrer. Hvad gøres der for at analysere
hele udbuddet omkring rådgivningen? Sker den på rette grundlag?
Svar
Driftspartnerskab Vanløse, der nu er ophørt, havde som led i kontrakten mulighed for at indarbejde rådgiverydelser. Ingen af de nu eksisterende driftspartnerskabskontrakter indeholder denne mulighed.
På alle Københavns Ejendommes øvrige anlægssager med et samlet
rådgiverhonorar på minimum kr. 500.000 bliver rådgiverydelsen konkurrenceudsat via udbud. Derved sikres det, at Københavns Ejendomme får den bedste pris og kvalitet på ydelsen.

Spørgsmål 4
Vedrørende det skærpede tilsyn i Amager Øst. Hvordan har man
skærpet tilsynet og giver det sikkerhed for, at alle arbejder udføres, så
alle bygningsstandarder overholdes og prisen ikke er for høj?
Svar
I forhold til de nu eksisterende Driftspartnerskaber, herunder på Amager Øst, vurderes hver enkelt opgave i forhold til pris og kvalitet, og
der gennemføres også løbende, dokumenteret stikprøvekontrol af opgavernes pris og kvalitet. Stikprøvekontrollen udføres af en uvildig
ekstern tekniker. På Amager Øst udtages et forholdsvist større antal
stikprøver som i de øvrige driftspartnerskaber.

Venlig hilsen
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