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Restauratøraftale i nyt udbud
Musikkens Hus er inden længe klar med nyt forpagtningsudbud af husets restaurant. Udbuddet har
virkning fra 1. januar 2019.
Ifølge strategiplanen i Musikkens Hus skal der i 2018 afholdes nyt forpagtningsudbud af Musikkens
Spisehus med virkning fra 1. januar 2019. Det sker i forbindelse med den nuværende 3-årige
forpagtningsaftales udløb.
Første udbud fandt sted i 2013 forud for åbningen af huset den 29. marts 2014. Vinderen af det
offentlige udbud kom dog kort efter udbuddet i økonomiske vanskeligheder. Derefter blev der afholdt
endnu en runde, men der blev ikke fundet en egnet forpagter, der havde den nødvendige økonomiske
og konceptuelle evne og vilje. Musikkens Hus valgte derfor at opstarte restauranten på egen hånd:
- Forpagtningsaftalen er af stor betydning for husets succes, og vores juridiske rådgivere rådede os på
daværende tidspunkt til selv at drive restauranten. Det kan vi gøre, fordi vi ikke er en offentlig myndighed,
forklarer adm. direktør Lasse Rich Henningsen.
Det bekræftes af et notat fra en af Danmarks førende forvaltningsretlige eksperter Sten Bønsing, der
gennem årene har rådgivet en række erhvervsdrivende fonde. I notatet hedder det blandt andet: ”Fonden
Musikkens Hus i Nordjylland er en selvstændig erhvervsdrivende fond oprettet på privatretligt grundlag.
Derfor er Musikkens Hus fuldt uafhængig af Aalborg Kommune – også selvom kommunen yder et årligt
tilskud til Fonden. Det betyder også, at Musikkens Hus ikke er underlagt regler for offentlige myndigheder
og således heller ikke er udbudspligtig efter udbudsloven”.
Konkurrenceudsættelse
Trods dette valgte bestyrelsen i Musikkens Hus igen i 2016 at beslutte at konkurrenceudsætte
restauratøraftalen i den efterfølgende strategiperiode. Både bestyrelse og ledelse ser både dengang og nu
dette som en god mulighed for at vurdere restauratøraftalen på markedsvilkår:
- Det er klart, at vi har stor interesse i løbende at undersøge koncept, priser mv. Vores vigtigste målsætning
er at sikre, at vores gæster i huset modtager den bedste service, kvalitet og pris, og det er baggrunden for,
at vi nu igen sætter restauratøraftalen i udbud. Vi håber derfor, at så mange som muligt har lyst til at
deltage i udbuddet, slutter Lasse Rich Henningsen.
Indholdet af restauratørudbuddet offentliggøres senere på foråret 2018 og afgøres efter planen inden
udgangen af september 2018 med virkning fra 1. januar 2019.

