FAKTA OM SHARED

SHARED SIKRER EFFEKTIVE OG
HØJTKVALIFICEREDE FORSYNINGER
Serviceselskabet Shareds opgave
er at inspirere, udvikle og drive et
professionelt samarbejde, som forbedrer ejerkredsens processer og
resultater. Med en række specialiserede kompetencer forsyner Shared
sine ejere med højtkvalificeret rådgivning og opgaveløsning. Sparring,
viden- og erfaringsdeling på tværs
af ejerkredsen sikrer, at det enkelte
forsyningsselskab er på forkant
med udviklingen og udfordringerne
i branchen.

Samarbejde om merværdi
Shared er ejet af 6 jyske forsyninger, der
p.t. strækker sig fra Syddjurs Spildevand
i øst og til Morsø Forsyning i vest, og fra
Aarhus Vand i syd til Vesthimmerlands
Forsyning i nord.
Formålet med Shared er gennem samarbejde at skabe markant merværdi og
økonomisk optimering, der løfter de 6
ejerselskabers performance og samfundsaftryk.
Et stærkt fællesskab med frihed til
at vælge
Ved stiftelsen af Shared var omdrejningspunktet fællesindkøb gennem EU-udbud
og tilbudsindhentninger, men med årene
har ejerne af Shared fundet ud af, at
der er flere områder, hvor det giver god
mening at samarbejde, og hvor man får
mere værdi for pengene, hvis man går
sammen.
Shared har således udviklet sig fra at
være et selskab med kun én ydelse på paletten til at omfavne mange flere ydelser,
og kan nu foruden udarbejdelse af udbud
og højtkvalificeret udbudsrådgivning
bl.a. tilbyde:

–
–
–
–
–
–

Kontraktstyring
Leverandøropfølgning
Lønadministration
Brugerundersøgelser
Afholdelse af kurser og seminarer
Inspirationstur med fokus på netværk,
videndeling og sparring mellem ejerne.

Ejerne bestemmer selv, hvilke udbud
de vil deltage i, samt hvilke ydelser de
ønsker at aftage. Ejerne har både frihed
og fleksibilitet til at vælge de løsninger
og ydelser, der egner sig bedst til deres
forsyning.
Fokus på bæredygtighed
I Shared er vi bevidste om, at ud over at
levere gode resultater til vores ejere, så
har vi også et ansvar for, at indkøb sker
på bæredygtige og samfundsansvarlige
vilkår. Sammen med vores ejere understøtter vi FN’s verdensmål og sætter
fokus på dialog og opfølgninger hos ejernes leverandører.
Et team af specialister
Den daglige drift af Shared varetages af
en række højtspecialiserede eksperter
inden for bl.a. udbud, kontrakthåndtering, controlling og e-handel. Med afsæt
i procesledelse har vi fokus på læring og
forankring af viden – til gavn for ejerne.
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– Besparelser for i alt 13,4 mio. kr.
– Én betalt krone til drift af Shared gav besparelse
på 4,35 kr. for ejerne
– 8 gennemførte EU-udbud
– 50+ konkurrenceudsatte områder
– 500+ kontrakter håndteres i kontraktstyringssystem
– 0 klagesager hos Klagenævnet for Udbud

Store besparelser på i forvejen udbudte opgaver
Udarbejdelse af EU-udbud og tilbudsindhentninger
Kvalitetssikring af aftaler og udbud
Juridisk rådgivning inden for udbuds- og aftaleretten
Ekspertise inden for GDPR
Overblik og kontraktstyring af aftaler
Videndeling og sparring på tværs af ejerne
Og meget, meget mere ...

Læs mere om Shared A/S
på www.shared.dk
Shared ejes af Aarhus Vand A/S, Favrskov Forsyning A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Morsø Forsyning A/S,
Mariagerfjord Vand A/S og Vesthimmerlands Forsyning A/S.

