Effektiv vejvedligeholdelse
i kommuner
Et inspirationskatalog

Bestiller-Udfører-Modtager
Tværkommunale samarbejder
Helhedsorienteret drift
Funktionskontrakter

Effektiv vejvedligeholdelse i kommuner
– et inspirationskatalog
© Finansministeriet og KL 2016
Christiansborg Slotsplads
1218 København K
3392 3333
www.fm.dk
Udarbejdet for Finansministeriet og KL af COWI A/S
Grafisk tilrettelæggelse: COWI A/S
Fotos: Colourbox.com
ISBN elektronisk udgave:
ISBN trykt udgave:

Effektiv vejvedligeholdelse i kommuner | 3

Indhold
Indledning

4

Sammenfatning og anbefalinger

5

Organisationsmodeller

6

Tværgående blik på organisationsformer
Bestiller-Udfører-Modtager

7
10

Vurdering af organisationsmodellen

10

Frederikssund Kommune – Bestiller-Udfører-Modtager med privat entreprenør

12

Viborg – Bestiller-Udfører-Modtager med intern entreprenør

14

Billund – fra Bestiller-Udfører-Modtager til mål- og rammestyring

16

Tværkommunale samarbejder

17

Vurdering af organisationsmodellen

17

Aabenraa Kommune - stordriftsfordele i fælles vintertjeneste

19

§60 samarbejde

21

Fredensborg Kommune - store fordele i §60-samarbejde om vejdrift

22

Helhedsorienteret drift

24

Vurdering af organisationsmodellen

24

Helhedsorienteret drift i Herning

26

Helhedsorienteret drift i Aalborg

28

Funktionskontrakter

30

Vurdering af organisationsmodellen

30

Kalundborg Kommune - 15 års vejinvesteringer på den halve tid

32

4 | Indledning

Indledning
Analyser har peget på, at vedligeholdelsen af de kommunale veje og arealer rummer et
potentiale for effektivisering, og de stramme rammer for den offentlige økonomi gør det
nødvendigt at få mest muligt for pengene. Samtidig har mange kommuner oplevet, at en
reorganisering af vejvedligeholdelsen kan levere mere for pengene.
Siden kommunalreformen i 2007 har en række af landets kommuner reorganiseret den
kommunale vejvedligeholdelse. Motivationen for disse reorganiseringer har været forskellige fra kommune til kommune, men et fællestræk har været en ambition om at effektivisere
vejvedligeholdelsen.
Kommunerne har forskellige forudsætninger og behov, så den samme organisationsform
er ikke nødvendigvis den mest effektive i alle kommuner. For at give inspiration hertil har
COWI for Finansministeriet og KL undersøgt forudsætninger for mere effektiv organisering
af vejvedligeholdelse i de danske kommuner. Blandt andet gennem interviews med ledere
i de kommunale forvaltninger og hos de udførende enheder er der sat fokus på fordele og
ulemper ved forskellige organisationsformer.
Dette inspirationskatalog samler en række eksempler fra kommuner, der på forskellig vis
er lykkedes med at opnå en mere ressourceeffektiv organisering af vejvedligeholdelsesindsatsen. Ambitionen er, at kataloget kan give et godt afsæt for at fortsætte arbejdet med at
effektivisere vejvedligeholdelsen i kommunerne.
Inspirationskataloget er bygget op om fire overordnede modeller, som erfaringsmæssigt
dækker bredden i organiseringen af det kommunale vejvedligeholdelse, og hvor det har
været muligt at finde illustrative cases fra kommuner med gode erfaringer med den pågældende model.
Organisationsmodellerne behandles i kapitler hver for sig, og inden for hver model beskrives
fordele og ulemper samt de erfaringer, som danner baggrund for anbefalinger til en mere
effektiv styring i et fremadrettet perspektiv. Endvidere beskrives, hvilke forudsætninger der
skal være til stede, for at en organisationsmodel bidrager til at gøre vejvedligeholdelsen
mere effektiv i den konkrete kommune.
Begrebet ‘vejvedligeholdelse’ dækker i dette inspirationskatalog bredt over alle områder
inden for den kommunale drift, det vil sige både vejbelægninger, parker og andre grønne
arealer, renholdelse og snerydning/glatførebekæmpelse.
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Sammenfatning
og anbefalinger
På tværs af inspirationskatalogets cases
træder nogle karakteristika frem, når det
handler om en effektiv vejvedligeholdelsesindsats. Alle kommunerne angiver
målet om at få en mere effektiv udnyttelse
af ressourcerne som helt centralt for valg
af organisationsmodel.

Det er også gennemgående, at kommunernes dokumentation af den opnåede
effektivitet er begrænset, hvorfor analysen
er baseret på kommunernes egne udsagn
og COWIs faglige vurderinger af disse.

Det er imidlertid gennemgående i de
interviewede kommuner, at ingen angiver
at have gennemført organisationsændringer inden for vejvedligeholdelse med det
eksplicitte formål at gennemføre besparelser. Målet er derimod at få mere drift for
budgettet eller målrette driften de steder,
hvor behovet eller efterspørgslen er størst.

• Styr på data. De kommuner, som har
oplevet den største effektiviseringsgevinst, har gennemført en grundig
registrering af mængder, arealer og ydelsernes omfang. Dette er som regel sket
i forbindelse med, at området har været
konkurrenceudsat, og uanset om kontrakten er vundet af en intern eller en
ekstern entreprenør, har den indledende
registrering bidraget til at systematisere
og effektivisere vejvedligeholdelsen
efterfølgende.

På linje med landets øvrige kommuner
angiver flere af de deltagende kommuner,
at de til stadighed arbejder på at blive
mere effektive. Man kan her tale om en
relativ eller absolut vurdering af effektivitet, hvor den relative er kommunens vurdering af effektivitet i relation til tidligere
års performance, og den absolutte er de
tilfælde, hvor kommunen konkurrenceudsætter og får markedets vurdering af
effektiviteten.
Helt grundlæggende er desuden kortlægning, dokumentation, opfølgning og klare
rammer afgørende bidragsydere til en
højere grad af effektivitet.

Der er følgende overordnede anbefalinger:

• Grundige beskrivelser af servicemål og
ydelser skaber klarhed over, hvilke ydelser der er prioriteret og er en forudsætning for konkurrenceudsættelse af hele
eller dele af vejvedligeholdelsen. Både
i kommuner, hvor udførelsen varetages
af materielgården, og i kommuner med
en ekstern opgavevaretagelse har dette
bidraget til at effektivisere vejvedligeholdelsen.

• Opfølgning på målopfyldelsen er et
vigtigt element i at skabe og fastholde
en mere effektiv vejvedligeholdelse.
Dette er er klart forbedringspunkt i flere
af de interviewede kommuner, hvor der
er gjort meget ud af den indledende
dokumentation, men afsættes knap så
mange ressourcer på at følge op.
• Der kan opnås kritisk masse ved at gå
sammen i tværkommunale samarbejder. Det gælder både i udbudsprocesser
og i opgavevaretagelsen, hvor det bl.a.
ses i fem sønderjyske kommuner, at et
indkøbssamarbejde om udbudsparadigmer og vintervagtcentral bidrager til et
lavere samlet ressourceforbrug.
• Nye samarbejds- eller kontraktformer
kræver typisk andre kompetencer hos
medarbejderstaben. Det betyder, at
omorganiseringer kræver ledelsesfokus, og at der afsættes ressourcer til
kompetenceudvikling, uanset om det er
kommunen selv eller en ekstern leverandør, der får kontrakten. Det er derfor
vigtigt at gennemtænke processen for
at sikre, at kvalitetsniveauet holder hele
vejen igennem.
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Organisationsmodeller
De fire overordnede modeller, som udgør
kernen i inspirationskataloget er:

sen – i Viborg som BUM og i Billund som
mål- og rammestyring.

•
•
•
•

Med en helhedsorienteret driftsorganisation er forvaltning og materielgård
en samlet enhed. Det er en relativt ny
organisationsform, der forsøger at sammentænke driftsøkonomi, faglig kvalitet,
medarbejder- og borgertilfredshed og på
den måde søger at øge effektiviteten ved
også at måle på mere kvalitative parametre. Eksempler på helhedsorienteret
drift findes bl.a. i Herning og Aalborg, der
har benyttet denne organisationsform i
fem-seks år.

Bestiller-Udfører-Modtager
Helhedsorienteret drift
Tværkommunale samarbejder
Funktionskontrakter

Mål- og rammestyring betragtes i denne
sammenhæng som en slags ’baseline’,
da det er denne organisationsform, der
typisk har været anvendt, og som stadig
anvendes i omkring en tredjedel af landets kommuner. Afsættet for dette katalog
er kommunale cases, hvor kommuner
søger at opnå effektiviseringer ved nye
organisationsformer.
I en Bestiller-Udfører-Modtager-model
(BUM) har kommuner konkurrenceudsat
hele eller dele af vejvedligeholdelsen, som
efterfølgende bliver varetaget af en privatdrevet materielgård eller af kommunen
selv, og hvor det fælles, styrende princip
er, at opgaver defineres ét sted og udføres
et andet. Dette tema belyses via en case
fra Frederikssund Kommune, der har en
privatdrevet materielgård samt Viborg og
Billund kommuner, hvor kommunens egen
materielgård varetager vejvedligeholdel-

Tema
BUM

Mål- og rammestyring

I tværkommunale samarbejder oplever
kommunerne gevinster i form af stordriftsfordele og større faglige miljøer. I dette
inspirationskatalog udgør Fredensborg
og Aabenraa kommuner eksempler på
kommuner, der indgår i tværkommunale
samarbejder – Fredensborg Kommune
som et egentligt §60-samarbejde med
Helsingør Kommune om hele vejvedligeholdelsesområdet. Aabenraa Kommune
deltager i et indkøbssamarbejde mellem
fem sønderjyske kommuner om et fælles
udbudsparadigme og en fælles vintervagtcentral.

Funktionskontrakter

Der er i inspirationskataloget taget hensyn
til repræsentativitet. De beskrevne cases
er derfor udvalgt, så de dækker et bredt
geografisk område og kommuner af
varierende størrelse samt kommuner, der
repræsenterer både by- og landkommuner.
Det har også været et udvælgelseskriterium at finde kommuner, hvor organisering
af vejvedligeholdelsen kunne illustrere,
hvorvidt der er synergier ved en samlet
organisering af den ’grønne, hvide og sorte
drift’.

Grøn drift:
Drift og pleje af træer, parker, plæner,
bede
Hvid drift:
Vintervedligeholdelse såsom snerydning og glatførebekæmpelse
Sort drift:
Vedligeholdelse af belægninger samt
renhold af veje og stier

Undertema

Kommune

Grøn

Sort

Hvid

Indbygertal

Vejlængde (km)

Privatdrevet
materielgård

Frederikssund

•

•

•

44.000

400

Kommunalt drevet
materielgård

Viborg

•

•

•

95.000

1.664

Kommunalt drevet
materielgård

Billund

•

•

•

26.000

710

Aalborg

•

•

•

205.000

1.909

Herning

•

•

•

87.000

1.967

§60samarbejde

Helsingør/
Fredensborg

•

•

•

62.000/
40.000

586

Fælles vintervagtcentral
og udbudsparadigme

Aabenraa og
fire andre kommuner

•

59.000

1.585

49.000

840

Helhedsorienteretdrift

Tværkommunale
samarbejder

Funktionskontrakter er udbredt især
inden for den ’sorte’ vejvedligeholdelse,
hvor de kan være en effektiv måde til at
indhente efterslæb på vejbelægningerne
over en længere årrække. Kalundborg
Kommune er et eksempel på en kommune,
der benytter funktionskontrakter på en del
af kommunens vejnet.

Kalundborg

•
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Metode

Formål

Forudsætninger

Styrker

Svagheder

Mål- og rammestyring

Mindre administration

Tillidsbaseret
samarbejde

Mindre administration

Svært for forvaltningen
at følge op.

BUM-model

Konkurrenceudsættelse
for at vurdere materielgårdens effektivitet

Detaljeret registrering af
mængder og definition
af serviceydelser

Præcise krav og beskrivelser samt klare
aftaler mellem bestiller
og udfører

Mere
administration

Helhedsorienteret drift

Ligestilling af økonomisk effektivitet, faglig
kvalitet, borger- og
medarbejdertilfredshed

Tillidsbaseret
samarbejde samt veldefinerede servicemål og
ydelser

Fleksibilitet på tværs af
områder og mere effektiv udnyttelse af
ressourcer

Opfølgning er
ressourcekrævende

Tværkommunale
samarbejder

Effektivisere fagområder på tværs af
kommunegrænser

Ensartede og velbeskrevne servicebeskrivelser på tværs af
kommuner

Begrænset antal grænseflader samt stordrift
og kritisk masse i
forhold til vejfaglighed

Risiko for øget
bureaukrati

Funktionskontrakter

Indhentning af efterslæb på vejkapital og
langsigtet billigere drift

Velbeskrevne servicemål og et vejnet med få
grænseflader

Vejnettet opgraderes
hurtigt til et ønsket
niveau

Budgetter låses fast i en
årrække

Tværgående blik på
organisationsformer
Valg af den mest effektive organisering
af en kommunes vejvedligeholdelse er
kontekstafhængig og en organiseringsform, der er effektiv i én kommune, er det
derfor ikke nødvendigvis i en anden. Ved at
sammenligne fordele og ulemper, formål
og forudsætninger tegner der sig et billede
af modellernes egnethed i forskellige
situationer.

Styrker
I mål- og rammestyring bruger en kommune typisk færre ressourcer til administration som fx kontraktopfølgning og udsendelse af fakturaer.

til en mere effektiv styring af vejvedligeholdelsen, bl.a. via en større gennemsigtighed i budgetterne. Dette gælder, hvad
enten der er tale om en intern eller ekstern
entreprenør.

Svagheder
Til gengæld er det med denne organisationsform svært for forvaltningen at følge
op på, hvordan bevillingen til vejvedligeholdelse anvendes, og om de ønskede
serviceniveauer bliver leveret.

Styrker
Styrkerne ved BUM-modellen er, at den
forudsætter præcise krav til beskrivelser
af ydelser og servicemål og som følge deraf
rummer klare aftaler mellem bestiller og
udfører. Som en sidegevinst er medarbejdertilfredsheden også øget i de undersøgte
cases.

Mål- og rammestyring
Formål
Formålet med at indføre mål- og rammestyring kan være at minimere de administrative ressourcer. I mål- og rammestyring
er materielgården typisk selv ansvarlig for
at definere ydelser og udføre arbejdet på
baggrund af en årlig bevilling fra forvaltningen.

BUM-model
Formål
En BUM-model med konkurrenceudsættelse gennemføres typisk i kommuner, hvor
vejvedligeholdelsen har været organiseret
som mål- og rammestyring, og hvor kommunen har et ønske om at vurdere, hvorvidt dens egen materielgård er tilstrækkeligt effektiv i opgavevaretagelsen.

Forudsætninger
Da der ikke er tale om et kontraktligt
forhold, forudsætter modellen et tæt og
tillidsbaseret samarbejde mellem forvaltning og materielgård.

Forudsætninger
Konkurrenceudsættelse forudsætter en
detaljeret registrering af mængder og
definition af serviceniveauer, hvilket i alle
de undersøgte cases har vist sig at bidrage

Svagheder
I modsætning til mål- og rammestyring har
forvaltningen med denne organisationsform et kontraktligt forhold til entreprenøren (intern eller ekstern), hvilket indebærer
øgede omkostninger til planlægning, tilsyn,
kontrol og administration.
Helhedsorienteret drift
Formål
Helhedsorienteret drift er en organisationsform, der ønsker at fokusere på flere
ligestillede ’bundlinjer’, nemlig økonomi,
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kvalitet, borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed for at opnå en langsigtet mere
effektiv udnyttelse af midlerne.

at der afsættes mange ressourcer til at
følge op på målopfyldelsen inden for de
bundlinjer, som kommunen har defineret.

Forudsætninger
Helhedsorienteret drift forudsætter et
tæt og tillidsbaseret samarbejde mellem
forvaltning og udførende, samt at servicemål og ydelser er defineret og beskrevet.
De danske kommuner, der hidtil har indført
helhedsorienteret drift, kommer således
typisk fra en BUM-model.

Tværkommunale samarbejder
Formål
Formålet med at etablere tværkommunale
samarbejder er at effektivisere fagområder på tværs af kommunegrænser og
på den måde opnå en kritisk masse med
hensyn til vejfaglighed, udstyr og software
og dermed høste stordriftsfordele, som
en enkelt kommune ikke ville kunne opnå.
I samarbejdet kan man skabe fokus på
det enkelte fagområde, som ellers kunne
være ét blandt mange i den kommunale
forvaltning.

Styrker
Helhedstænkningen på tværs af driftsområderne betyder, at medarbejderne bliver
mere fleksible og kan anvendes på flere
typer af opgaver. På denne måde bidrager
helhedsorienteret drift til at skabe en
bedre ressourceudnyttelse på tværs af de
traditionelle faggrænser mellem grøn, sort
og hvid drift.
Svagheder
På minussiden står det faktum, at helhedsorienteret drift i sin rene form forudsætter,

Forudsætninger
Tværkommunale samarbejder forudsætter ensartede og velbeskrevne mængder,
servicemål og ydelser.
Styrker
Såfremt samarbejdet er tilstrækkelig
bredt, kan man begrænse antallet af

grænseflader mellem forskellige fagdiscipliner. Der kan desuden opnås stordriftsfordele samt kritisk masse i forhold til
vejfaglighed.
Svagheder
Organisationsmodellen indebærer en risiko
for et forøget bureaukrati mellem deltagerne og i et eventuelt fælles selskab, og
desuden kan borgerne opleve uklarhed i
forhold til, hvortil deres henvendelser skal
rettes. Når vejvedligeholdelsen placeres i
et selskab – f.eks. §60 – indebærer det, at
de politiske og administrative påvirkningsmuligheder mindskes.
Funktionskontrakter
Formål
Formålet med at indgå funktionskontrakter inden for vejvedligeholdelsen kan
være at indhente et eventuelt efterslæb
på vejkapitalen samt at opnå en langsigtet
billigere drift ved at give en entreprenør
mulighed for at optimere driften over en
lang periode.
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Forudsætninger
Funktionskontrakter forudsætter at servicemålene inden for det relevante område
er velbeskrevne, samt et vejnet, hvor
der i driften er få grænseflader til andre
fagområder.
Styrker
På plussiden står, at kommunens vejnet
hurtigt bliver opgraderet til et ønsket serviceniveau. Idet vejvedligeholdelsen overgår
til entreprenøren kan kommunen spare
ressourcer til planlægning og udførelse i
sin egen vejafdeling.

Svagheder
Modellen indebærer manglende fleksibilitet, som følge af fastlåsning af potentielt
ganske store midler over kontraktperioden,
en reduktion i de kommunale politikeres
muligheder for at prioritere og kan inden
for vejvedligeholdelsesområdet gøre det
svært at udnytte ressourcer på tværs af
driftsområder. Endvidere er der en række
grænsefladeproblemstillinger til andre
driftsområder, hvilket kræver meget klare
kontrakter mellem parterne i forhold til,
hvordan kontrakten påvirkes, hvis andre
forhold ændres, herunder trafikmængder,
vintervedligehold og tilstødende anlægsarbejder.
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Bestiller-Udfører-Modtager modellen
(BUM)
En stor del af de danske kommuner har
konkurrenceudsat hele eller dele af vejvedligeholdelsen. I hovedparten af kommunerne afgiver kommunens materielgård
kontrolbud på den udbudte opgave på
lige fod med de private bydende. Konkurrenceudsættelsen munder ud i, at enten
kommunen selv eller en ekstern leverandør
vinder driften i en given periode, typisk fire
år med mulighed for forlængelse i op til
yderligere tre år.
Modellen er velegnet til at skabe gennemsigtighed på ydelser og økonomi inden for
sort, hvid og grøn drift, idet driftsområdet
organiseres i en selvstændig udførerenhed
og på den måde bliver professionaliseret.
Der er analyseret tre kommuner gennem
personlige interviews. Alle har konkurrenceudsat materielgårdens ydelser og arbejder/har arbejdet efter en BUM-model:
• Frederikssund Kommune – udførelsen
varetages af privat entreprenør
• Viborg Kommune – udførelsen varetages af materielgården, og dele af
arbejdet konkurrenceudsættes løbende
• Billund Kommune – udførelsen varetages af materielgården, der i 2015 overgik fra BUM-organisering til mål- og
rammestyring, og de dele af arbejdet,
som materielgården ikke selv kan varetage, udbydes til private leverandører.

Vurdering af
organisationsmodellen
Gennemgangen af de tre kommuner viser,
at BUM-modellen er velegnet i kommuner,
der ønsker at øge materielgårdens effektivitet gennem konkurrenceudsættelse. De

kommuner, der vælger at overgå til denne
model, har ofte arbejdet efter mål- og
rammestyring i mange år.
På baggrund af de tre cases er det ikke
muligt at sige klart, hvorvidt det er en
fordel, at kommunens egen materielgård
bliver den udførende part. Såvel Frederikssund, Viborg og Billund kommuner
oplever, at vejvedligeholdelsen er blevet
effektiviseret som følge af overgang til
BUM-modellen. Billund Kommune oplever
det som en fordel med en intern entreprenør, da viden på denne måde fastholdes i
kommunen.
Billund Kommune er efterfølgende gået
tilbage til mål- og rammestyring, bl.a. for
at undgå et omkostningstungt kontrolbud,
og fordi materielgården ifølge dens eget
udsagn efter seks år med BUM har bevist,
at den kan levere en effektiv drift. Det kan
selvfølgelig diskuteres, om denne model
er langtidsholdbar, eller om forvaltningen (den tidligere bestillerenhed) på et
tidspunkt igen vil have et ønske om at
konkurrenceudsætte vejvedligeholdelsen
for at vurdere materielgårdens effektivitet.
Forudsætningerne for, at BUM-modellen
bidrager til at effektivisere vejvedligeholdelsen:
• Registrering af data og detaljeret
driftsplanlægning med veldefinerede
servicemål koblet op på et gennemsigtigt budget
• Velplanlagt overgangsproces.
Opmærksomhedspunkter:
• Administrative omkostninger og mindre
fleksibilitet
• Investeringer i udstyr og innovation
• Forskel i brug af bod.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter gennemgås mere detaljeret nedenfor.
Detaljeret driftsplanlægning
Den største fordel ved BUM-modellen i
forhold til mål- og rammestyring er, at den
qua den indledende konkurrenceudsættelse forudsætter en detaljeret registrering af
data (mængder og længder) samt grundige
beskrivelser af driftsrutiner og servicemål.
Endvidere vil det være en forudsætning i
forbindelse med en eventuel centralisering, at bygninger, materiel og eventuel
reduktion af bemanding kan afvikles relativt hurtigt. Udgifter til tomme bygninger,
der ikke kan blive solgt, vil stadig være en
økonomisk belastning for kommunen.
Casen i Frederikssund viser at det er
muligt at kræve, at en ekstern entreprenør
skal leje sig ind i kommunens bygninger.
Ud over en veldefineret driftsplanlægning
oplever kommunerne endvidere, at de får
en gennemsigtig budgetplan, der er knyttet
meget tydeligt op på servicemålene for de
enkelte delområder. Kommunerne har derfor oplevet, at de kunne tilpasse omkostningerne i overensstemmelse med de
politiske ønsker, der er til området. I Viborg
Kommune resultererede ændringen i en
besparelse på 7 mio. kr., og i Frederikssund
Kommune sparede man 10 mio. kr. Tilpasningen af servicemål betød endvidere, at
efterslæb inden for driften kunne afvikles.
Velplanlagt overgangsproces
Der kan være forskelle i omfanget af
transaktionsomkostninger i forbindelse
med opstart af en kontrakt, afhængig af
hvorvidt kontrakten vindes af en ekstern entreprenør (Frederikssund) eller
af kommunen selv (Viborg). Kommunens
egen entreprenørafdeling har kendskab til
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kommunens interne systemer, processer
og styringsredskaber, og opstarten af en
kontrakt vil derfor kunne foregå hurtigt og
uproblematisk. Vinder en ekstern aktør
opgaven, skal denne bruge tid på at opnå
kendskab til kommunen og etablere de
nødvendige styringssystemer. Til gengæld
hænger man ikke fast i gamle vaner.
Det har derfor væsentlig betydning for
samarbejdet mellem bestiller og udfører, at den proces, der forløber forud for
udbuddet samt efter kontraktindgåelsen,
er veltilrettelagt. Kommunen skal således
forvente udgifter til at registrere mængder (hvis dette ikke er gjort i tilstrækkelig
omfang), beskrive driftsrutiner samt
udarbejde udbudsmateriale og procesforløb. Processen med at forberede udbuddet
kan variere fra tre måneder til et halvt år. I
Frederikssund Kommune endte man med
at bruge 3,8 mio. kr. på udbudsprocessen.
Den efterfølgende indkøringsperiode kan
herefter variere i tilsvarende omfang. Nogle kommuner har brugt helt op til et år på
dette, hvis startindsatsen på processiden
har været svag.
Administrative omkostninger og mindre
fleksibilitet
Ved at gå fra en traditionel mål- og rammestyring til en BUM- model er der risiko for,
at de administrative omkostninger øges,
idet modellen fordrer dobbeltbemanding
af funktioner til planlægning, tilsyn og
kontrol.
Modellen er også mindre fleksibel i forhold
til ændring af ydelserne, hvis bestillerenheden ønsker at reducere i budgettet for at
tilgodese øvrige forvaltningsområder. Det
kan derfor være svært at opnå en løbende
besparelse på fx 2 %, medmindre dette er
beskrevet som et mål i kontrakten.
Investeringer i udstyr og innovation
Frederikssund Kommune fremhæver, at
det er en udfordring i BUM-modellen at
skabe rum for innovation som eksempelvis
investeringer i nyt udstyr. Entreprenøren
vil ofte finde det svært at afskrive større
investeringer i løbet af den forholdsvis
korte kontraktperiode. Det letter graden

af innovation, hvis kommunens bestillerenhed bidrager til investeringen, eller hvis
bestillerenheden anskaffer det specifikke
udstyr og stiller det til rådighed for entreprenøren.
Forskel i brug af bod?
Det er værd at nævne, at man i forbindelse
med en BUM-organisering kan forestille
sig, at der kan være forskel i forvaltningens

incitament til at gøre brug af muligheden
for bod i en kontrakt, afhængig af om der
er tale om en ekstern eller intern entreprenør. Frederikssund Kommune nævner, at
det ville have været ønskeligt med mulighed for bod i kontrakten med den eksterne
entreprenør – det samme kan potentielt
også være tilfældet, når kommunens egen
materielgård er udførende.

Bestiller–Udfører–Modtager
I Bestiller–Udfører–Modtager modellen skelnes der mellem henholdsvis bestiller(myndigheds-) rollen og leverandørrollen.
• B - (bestilleren/myndigheden) gives ansvaret for at sætte fokus på brugernes
behov og for at udmønte kommunens serviceniveau gennem beskrivelse af ydelser
• U - (udføreren; offentlig eller privat udfører/leverandør) gives ansvaret for at levere og dokumentere ydelser til modtagere
• M – (modtageren/brugeren) er den, der modtager ydelsen.
På det tekniske område vil bestilleren således være forvaltningen, der fungerer som
kontraktholder og har det overordnede ansvar for driften. Udførelsen varetages af
materielgården eller en privat entreprenør, der er forpligtet til at udføre opgaverne
jf. det kvalitetsniveau, der er beskrevet kontrakten. Typisk er modtageren borgerne
og i nogle kommuner også andre forvaltningsgrene, som eksempelvis kultur- og
fritidsområdet.
Oftest indføres BUM-modellen i forbindelse med et udbud af materielgårdens ydelser inden for det det grønne, det sorte og det hvide område. Vinder materielgården
udbuddet, bliver arbejdet derfor udført til markedspriser inklusiv alle overheadomkostninger.
COWIs faglige vurdering er, at:
• Den konkurrenceudsættelse, der er en forudsætning for en BUM-model, hjælper
kommunerne med at få overblik over mængder, servicemål og ydelser og kan
derfor bidrage positivt til at skabe et oplyst beslutningsgrundlag, når der skal
prioriteres og effektiviseres.
• Et enkeltstående udbud med efterfølgende overgang til BUM ikke på langt sigt er
en garanti for den mest effektive udførelse af vejvedligeholdelse. En sådan garanti
forudsætter løbende opfølgning og/eller gentagne udbud.
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Frederikssund Kommune: BUM med
privat entreprenør
Gennem udbud af vedligehold på vejog parkområdet har Frederikssund
Kommune med en indledende investering på 3,8 mio. kr. sparet 10 mio.
kr. årligt. Samtidig har vedtagelse
af en række standarder betydet, at
serviceniveauet er harmoniseret, og
efterslæb er indhentet. Udbuddet
blev vundet af en privat entreprenør.
Tidligere har Frederikssund Kommune
forsøgt at udbyde enkeltstående arealer
for at opnå billigere drift, men udbuddene
var for små, til at der blev opnået væsentlige besparelser. Der var desuden forskel i
serviceniveauer på vedligeholdelsen af de
offentlige udendørsarealer efter kommunesammenlægningen.
For at opnå ensartet kvalitet, billigst
muligt, konkurrenceudsatte kommunen den samlede opgave. Da samtlige
driftsmæssige opgaver blev udbudt, blev
der kun udvalgt større firmaer/konsortier,
som man forventede kunne løfte opgaven. Udvælgelsen af firmaerne skete på
baggrund af en prækvalifikation forud for
udbuddet.
Udbuddet omfattede vedligehold og renhold af vej- og udendørsarealer samt vintertjeneste fordelt over 400 km i kommunen. Institutioners arealer, som tidligere
lå uden for vej- og parkområdet, var også
en del af kontrakten. Slidlagsarbejder
indgik ikke i udbuddet, ligesom ledelse,
kvalitetskontrol og enkelte andre opgaver
fortsat varetages af kommunen.
Ud over driftsopgaver indeholdt udbuddet krav om virksomhedsoverdragelse
på kommunens materiel og biler samt et
krav om at leje kommunens materielgård.
Dette var for at sikre, at kommunen ikke
stod tilbage med materiel, biler og husleje, i det tilfælde at den ikke selv vandt
opgaven.
Tildelingskriteriet var ”økonomisk mest
fordelagtigt”, hvor pris og option udgjorde 50 %, opgaveløsning 25 %, mens
organisation og samarbejde udgjorde 25
%. Kommunen gav selv kontrolbud, men

opgaven tilfaldt HedeDanmark, der har
kontrakten fra 2012-2017 med mulighed
for at forlænge tre gange et år. Frederikssund Kommune har allerede nu valgt at
forlænge kontraktperioden med et år.
Frederikssund Kommune tilstræber, at
kommunen og HedeDanmark arbejder
med fælles mål, og at begge opnår gevinster af samarbejdet – som en slags partnering-aftale, dog uden egentlig deling af
opnåede, økonomiske gevinster.
Som følge af effektiviseringsprocessen
forud for udliciteringen samt selve udliciteringen opnår Frederikssund Kommune
en årlig gevinst på 10 mio. kr. Derudover har udbuddet medført et ensartet
serviceniveau, der sikrer, at efterslæbet
indhentes i perioden. Et årshjul for kontrol

sikrer, at der leves op til kvalitetsniveauerne. Entreprenøren står selv for kontrollerne, mens kommunen gennemfører
stikprøvekontroller.
Frederikssund Kommune har lært meget
af udbudsprocessen, som kommunen selv
drev. Processen tog et år og kostede 3,8
mio. kr. Der blev lagt et stort arbejde i den
forudgående analyse med bl.a. at kortlægge områder og registrere arealer.
Udbudsperioden var præget af usikkerhed blandt de ansatte i Vej og Park, men
kommunen var meget opmærksom på
formidling af processen. Det er kommunens erfaring, at det kan lade sig gøre at
opnå effektiviseringer ved udlicitering og
samtidig opnå en højere kvalitet i vejvedligeholdelsen.

Effektiv vejvedligeholdelse i kommuner | 13

Frederikssund Kommune fremhæver
følgende erfaringer:
• Det er vigtigt med en politisk
afstemning af serviceniveauerne. Frederikssund Kommune
tog udgangspunkt i tekniske standarder
(gartnernormer) og sigtede mod det i
normerne definerede ’laveste serviceniveau’, hvor der ikke samtidig opbygges et
fremtidigt efterslæb. Herved forventede
man bl.a. at opnå en ensartet standard
i de oprindelige fire kommuner og at
spare penge

• Det er vigtigt at sikre medejerskab
blandt kommunens egne medarbejdere. Der bør trækkes på medarbejdernes viden om fx ressourceforbrug til
forskellige processer både af hensyn til
datavaliditet, men også medarbejdernes involvering.

• Det er afgørende at lave en grundig
registrering forud for et udbud. Det
giver et grundlag for prioriteringer og
dermed effektiviseringer. I budgettet
bør der afsættes en buffer til at håndtere fejl eller mangler både i de registrerede områder (herunder efterslæb)
og i udbudsmaterialet.

• Der skal føres løbende kontrol med
entreprenøren for at sikre, at det rigtige
arbejde udføres. Standarden falder,
hvis ikke kommunen selv udfører
stikprøvekontrol. I kontrakten bør
indlægges muligheder for bod over for
entreprenøren ved manglende overholdes af serviceniveauet.

• Det er en fordel, at bestiller og entreprenør sidder på materielgården sammen, fordi det letter koordinering og
samarbejde i forhold til bl.a. grænseflader og udførelse af ekstraarbejder.

Nøgletal
› Vej og Park har virksomhedsoverdraget 43 ansatte til HedeDanmark fra maj 2012.
Frederikssund Kommune har 10 ansatte tilbage.
› Vedligeholdelseskontrakten omfatter alle kommunale veje og udendørsarealer i
Frederikssund Kommune.
› Det årlige budget til drift af Vej og Park er 32 mio. kr. (i alt), heraf har driftsaftalen
med HedeDanmark en størrelse på 22 mio. kr.
› Kommunen har opnået en besparelse på 10 mio. kr. årligt gennem udbuddet. I
optionsperioden skal HedeDanmark give rabat på sine priser.
› Frederikssund Kommune har 44.000 indbyggere, dækker et areal på 248 km² og
har et vejnet med en samlet længde på 400 km.

Fordele
• Kommunen betaler for et fastlagt,
ensartet serviceniveau, der er
politisk vedtaget, og som sikrer, at
et eventuelt efterslæb indhentes i
kontraktperioden.
• Kontrakten dækker hele vej- og
parkområdet, og der er derfor få
og klare grænseflader mellem
kontraktarbejder og ikke-kontraktarbejder.
• Kontrakten er fleksibel i forhold til
ekstraarbejder. Arbejdet kan enten
tildeles HedeDanmark, hvis de
har kapacitet, eller den kan løses
internt af kommunen eller af en
anden ekstern leverandør.

Ulemper
• Der er en række transaktionsomkostninger forbundet med at
indgå et eksternt samarbejde. I
Frederikssund Kommune havde
entreprenøren ikke tilstrækkeligt
indblik i kommunens processer og
procedurer samt udbudsmaterialet
og var derfor ikke klar til at løse
opgaven, da den gik i gang. Efterhånden er der opnået en fælles
forståelse for opgaven.
• Der kan være usikkerhed om
håndtering af innovation og investeringer i nyt udstyr og metoder i
en kontrakt, som primært handler
om specifikke ydelser til specifikke
priser.
• Det har taget en del tid at håndtere
usikkerhed i medarbejdergruppen,
som overgik til HedeDanmark som
følge af udliciteringen.
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Viborg: BUM med intern entreprenør
Viborg Kommune har effektiviseret
vejvedligeholdelsen ved at definere
serviceniveauer, reducere ressourceforbruget samt efterfølgende
at udbyde opgaven. Dette har betydet en initial besparelse på 7 mio.
kr. og efterfølgende en besparelse
på 2 % om året.
Det gav Viborg Kommune en besparelse
på 7 mio. kr. på standard- og bestillingsopgaver, da man for første gang i 2013
satte kommunens ’hvide’, ’grønne’ og ’sorte’
vejdrift i udbud. Hovedparten af materielgårdens opgaver blev konkurrenceudsat
for at give mulighed for at sikre større
synergi i opgaveløsningen og strømlining
af en række arbejdsgange.
Som led i udbudsprocessen var det vigtigt
for Viborg Kommune at definere serviceniveauerne for at udjævne niveauerne
på tværs af de tidligere kommunegrænser og skabe enighed herom. Arealer
og mængder blev registreret, så det fra
start var klart, præcis hvilke områder der
skulle være omfattet af driften. Kommunen vurderede, at alene ved at opmåle
mængder og efterfølgende at definere
serviceniveauer for disse, var der opnået
en væsentlig besparelse.
Viborg Kommune besluttede endvidere
at centralisere og omorganisere både
drift, materiel og ressourcer. Dette blev
ligeledes indarbejdet i forbindelse med
udbuddet og kontraheringen. Blandt andet
gik kommunen fra at have fem materielgårde til at have aktiviteten samlet
primært ét sted. Bestanden af lastbiler gik
fra seks til to, og antallet af medarbejdere
blev reduceret fra 122 til 95.
Kommunens egen materielgård under
Park- og Vejservice vandt opgaven. I
forbindelse med overgang til BUM blev
organisationen ændret. Før tiltaget lå

enheden direkte under forvaltningen, og
efter udbuddet er materielgården nu en
selvstændig enhed. Håndteringen af opgave-flow bl.a. i forbindelse med borgerhenvendelser er blevet forbedret, og der er i
højere grad fokus på måling og opfølgning.
Kommunen peger på, at processen kan
være hård og kræver styring – både praktisk og personalemæssigt, men at det er
en god ide at udbyde vejdriften for at opnå
effektivisering. Særligt ved store mængder, der bliver udbudt på en gang, er det en
fordel for at sikre høj kapacitetsudnyttelse
på materiel. Tilbagemeldingen er også, at
det er vigtigt med lange kontraktperioder,
for at entreprenørerne kan afskrive investeringer i materiel.
Viborg Kommune fremhæver følgende
erfaringer:
• Investeringen i at få beskrevet mængder og serviceniveauer vil i sig selv medføre en
betydelig effektivisering.
• Centralisering af organisationen på få
materielgårde giver færre omkostninger
samt en bedre mulighed for at udnytte
kapaciteten.
• Det er vigtigt at udbyde store mængder
for hente effekterne af stordrift, hvilket
Viborg Kommune har kunnet aflæse af
de indhentede priser.
• Det kræver øget styring af indkøberen
at bestille opgaverne hos udføreren,
når man vælger BUM frem for mål- og
rammestyring, hvor materielgården selv
varetager og tilrettelægger arbejdet.
• Park- og Vejservice har haft succes med
at implementere effektive it-værktøjer til opfølgning på forbrug over for
bestilleren og til at hjælpe med effektiv
opgavestyring og kvalitetssikring.

Fordele
• Professionalisering af vejvedligeholdelsesområdet ved at oprette
en selvstændigt udførende enhed,
der styrer på data og beskrivelser af
serviceniveauer.
• Stordrift og effektivisering ved at
centralisere og konsolidere som et
led i forberedelsen af et udbud.
• Større gennemsigtighed i budgetter, som bl.a. har medført en mere
målrettet indsats i forhold til, hvilke
opgaver/dele af budgettet der skal
konkurrenceudsættes
• Stor fleksibilitet, som betyder, at
medarbejderne i nogen grad kan
løse opgaver på tværs af teams.

Ulemper
• Omfanget af administrative
opgaver stiger, da der skal tilføres
ressourcer hos bestillerenheden til
at håndtere kontrakten.
• Park- og Vejservice har begrænsede muligheder for at optimere
opgaveløsningen, idet arbejde for
eksterne principielt ikke er tilladt.
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Nøgletal
• Park- og Vejservices omsætning er i dag ca. 85 mio. kr. Med udbuddet har kommunen opnået en besparelse på 7 mio. kr. på standard- og bestillingsopgaver. I 2015
betød det et overskud for Park- og Vejservice på 1,5 mio. kr., der er overført til
2016.
• Park- og Vejservice havde 122 ansatte inden udbuddet. I forbindelse med udbuddet er medarbejderstaben reduceret til 95 som følge af konsolideringen.
• Efter harmonisering, centralisering og udbud er der opnået stordriftsfordele.
Afdelingen havde seks lastbiler samt en række specialkøretøjer inden udbuddet.
Efterfølgende blev dette reduceret til to, og specialkøretøjer blev solgt, da de ikke
var rentable.
• Afdelingens sygefravær var på 4-5 % inden udbuddet. Det steg kortvarigt til 9 %
i forbindelse med afskedigelser, da medarbejderne ikke måtte fritstilles. Efter
omstillingen er sygefraværet faldet til 2,5 %.
• Kommunen havde inden udbuddet fem materielgårde, som en del af arven fra den
gamle kommunestruktur. I dag er aktiviteterne samlet i én materielgård suppleret
med et stillested.
• Viborg Kommune har ca. 95.000 indbyggere, dækker et areal på godt 1.400 km² og
råder over 1.664 km offentlig vej.
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Billund – fra BUM til mål- og
rammestyring
Nye standarder for Billund Kommunes interne vejdrift og efterfølgende udbud, som kommunens egen
materielgård vandt, har skærpet den
effektive drift.
I 2009 valgte Billund Kommune at udlicitere sin materielgård, Park- & Vejdrift.
Målet var at teste BUM som driftsmodel og
sammenligne materielgårdens konkurrenceevne i forhold til private aktører.
Kommunes materielgård greb udliciteringen som en mulighed til at effektivisere sin
opgaveløsning. Processen fokuserede på
at opnå veldefinerede arbejdsgange, klare
beskrivelser af mængder og synlighed
omkring priser.
Materielgården vandt med 1 mio. kr. i
forskel til næstlaveste bud. For at sikre at
opgaven blev løst præcis som beskrevet
i udbudsmaterialet og for at kunne leve
op til de vedtagne krav implementerede
materielgården nye systemer i form af
tidsplaner samt opgave- og økonomistyring.
Kontrakten løb over en fireårig periode
med mulighed for to års forlængelse.
Efter kontraktens udløb i 2015 besluttede
kommunen sig for ikke at udbyde opgaven
igen, da udbuddet i 2009 havde givet

politikerne tiltro til, at materielgården var
lige så effektiv som en privat entreprenør.
Desuden var det en krævende opgave for
Billund Kommune at udarbejde kontrolbuddet – særligt at fastsætte priser og
afklare arbejdsgange. Af den grund valgte
kommunen ikke at gennemføre et nyt
udbud og er gået tilbage til mål- og rammestyring for materielgårdens opgaver.
De mange kræfter, der i forbindelse med
udbuddet blev lagt i at omstille driften
til BUM, har sammen med den grundige
planlægning og implementeringen af
styringsværktøjer sikret, at materielgården
i dag oplever at have styr på opgaver og
ressourcer.
Billund Kommune fremhæver følgende
erfaringer:
• Det er vigtigt at skabe en
stærk organisation for at
håndtere omstillingen til BUM,
og det er nødvendigt at dedikere sig helt til opgaven fra start for at
sikre, at grundlaget bliver godt.
• Det er afgørende, at udbuddet forberedes grundigt, hvilket kan være en
udfordring for en mindre kommune, når
udbuddet skal gennemføres på kort
tid. Forudsætningerne for udbuddet
indebærer bl.a. velbeskrevne mængder,
serviceniveauer og arbejdsgange.

Nøgletal
• Der er 52 ansatte i Park og Vej i Billund Kommune.
• Driftsbudgettet er godt 18 mio. kr.
• Park og Vej råder over to materielgårde i hhv. Billund og Grindsted. I Grindsted
ligger hovedafdelingen, som fungerer på tværs af de to lokaliteter, mens gården i
Billund er et stillested for et mindre team af grønne medarbejdere.
• Billund Kommune har 26.000 indbyggere, dækker et areal på 540 km² og har ca.
710 km veje, heraf 100 km grusveje.

Fordele
• Definition af servicemål, mængder
og ydelser i kontroludbuddet har
givet klarhed over, hvad ydelser og
varer koster, og den løbende opfølgning på forbrug bidrager positivt til
at gøre budgetter og økonomistyring
gennemsigtig.
• Det har været en fordel at kunne gå
tilbage til mål- og rammestyring,
da det i forhold til BUM giver større
fleksibilitet i planlægning og styring,
og fordi det giver mulighed for et
mere dialogbaseret samarbejde.
• Kommunen fastholder viden
in-house.

Ulemper
• Mål- og rammestyring kræver flere
ledelsesressourcer på materielgården end BUM, da arbejdet styres
herfra i stedet for som tidligere fra
bestilleren.
• Udbudsprocessen og overgang til
BUM var ressourcekrævende og
medførte usikkerheder hos medarbejderne samt øget sygefravær og
deraf følgende ineffektivitet.
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Tværkommunale samarbejder
Flere kommuner har etableret samarbejder inden for dele af vejvedligeholdelsen,
og enkelte har indgået samarbejder, der
dækker samtlige opgaver inden for området og har etableret fælles materielgård.
Eksemplerne i det følgende omfatter et
fælleskommunalt samarbejde om glatførebekæmpelse blandt fem syd- og sønderjyske kommuner samt et §60-samarbejde
på vej- og parkområdet i Nordsjælland.

Vurdering af
organisationsmodellen
Tværkommunale samarbejder er velegnede til at dække fagområder, der går på
tværs af kommunegrænser. Det kan være
glatførebekæmpelse, belægninger eller
vedligeholdelse af rabatter. Samarbejdsformen er lettest at gennemføre i tilfælde,
hvor der er enighed om ensartede serviceniveauer i de deltagende kommuner. Ved at
indgå i tværkommunale samarbejder kan
kommunerne opnå alene:
• Kritisk masse med hensyn til vejfaglighed
• Stordriftsfordele, som en enkelt kommune ikke ville kunne opnå alene.
I samarbejdet kan man skabe fokus på
det enkelte fagområde, som ellers kunne
være ét blandt mange i den kommunale
forvaltning. Såfremt samarbejdet dækker
tilstrækkeligt mange fagområder, kan man
begrænse antallet af grænseflader mellem
disse. Organisationsmodellen indebærer
en risiko for et forøget bureaukrati blandt
deltagerne og i et eventuelt fælles selskab,
og desuden kan borgerne opleve uklarhed
om, hvortil deres henvendelser skal rettes.
I de undersøgte cases opleves samarbejderne på trods af den geografiske spredning positivt af de interviewede kommuner.
Forudsætningerne for, at tværkommunalt
samarbejder bidrager til effektiv vejvedligeholdelse, er blandt andet:
• Geografisk nærhed mellem parterne
• Enighed om serviceniveauer
• Små enheder.

Opmærksomhedspunkter:
• Forøget administration
• Manglende datagrundlag for målinger
og benchmarking
• Reduceret borgernærhed.
Geografisk nærhed mellem parterne
Vejområdet er præget af de fysiske anlæg
i form af veje, broer, stier, parker, åer mv.
I driften af disse anvendes typisk en hel
del maskiner, som har udgangspunkt på
en kommunal materielgård. For at kunne
etablere et effektivt samarbejde om vej og
park mellem flere kommuner vil det være
en fordel, hvis de deltagende kommuner
ligger tæt på hinanden, så man eksempelvis ikke har for store transportafstande
mellem opgaver. Det vil også være betydeligt lettere at etablere fælles materielgård(e), hvis deltagerne ligger geografisk
tæt på hinanden.
Enighed om serviceniveauer
Fælles serviceniveauer, eller i det mindste
udgangspunkt i fælles standarder, er med-

virkende til at give effektivt samarbejde.
Medarbejderne udfører samme arbejde,
uanset i hvilken kommune arbejdet foregår, hvilket er medvirkende til færre fejl
og større effektivitet. Det er ligeledes en
betydeligt lettere formidlingsopgave for de
deltagende kommuner, hvis det er synligt,
at det politisk fastlagte serviceniveau er
ens på tværs af kommunegrænserne.
Små enheder
Tilskyndelsen til at samarbejde med nabokommunen vil oftest være størst, hvis en
kommune kan se et forbedringspotentiale
i samarbejdet i form af besparelser, større
effektivitet, bedre service til borgerne
mv. Små kommuner eller små tekniske
forvaltninger kan have svært ved at opnå
optimal udnyttelse af maskiner, mandskab
og specielle it-værktøjer. Samarbejde med
andre i samme situation kan medvirke til
en tættere på optimal situation med hensyn til udnyttelse af dyrt, specielt materiel
og mandskab. På samme måde kan det
i mindre enheder være svært at opnå et

Tværkommunale samarbejder
Tværkommunale samarbejder dækker over samarbejdsformer, der kan række fra
udbud af asfaltarbejder til et fælleskommunalt §60-samarbejde. Samarbejderne kan
foregår mellem to eller flere kommuner. Fælles for de forskellige samarbejdsfora er
ønsket om at effektivisere gennem større enheder, så man kan udnytte stordriftsfordele og opnå større faglighed.
To cases i Sønderjylland og Nordsjælland viser eksempler på effektivisering af vintervagt henholdsvis i park- og vejorganisationen, hvor man har opnået gevinster i form af
højere produktivitet og lavere ressourceforbrug.
COWIs faglige vurderinger er, at:
• Der produceres mere for de samme midler, og den interne effektivitet i de to kommuner i §60-samarbejdet i Fredensborg/Helsingør vurderes at være stigende.
• Samarbejdet i Aabenraa med de øvrige fire kommuner har medført lavere ressourceforbrug som følge af en fælles vagtcentral, hvor der opnås ensartet serviceniveau
på hovedvejene gennem de forskellige kommuner til gavn for borgerne. Endvidere
har kommunernes samarbejde vedrørende et fælles udbudsparadigme på øvrige
vejydelser betydet færre udgifter til rådgiverassistance.
• Der foreligger begrænset dokumentation for de opnåede effektiviseringsgevinster.
Det kan desuden forekomme problematisk, at man både i det syd- og sønderjyske
og i det nordsjællandske samarbejde har forskellige serviceniveauer blandt de
deltagende kommuner.
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tilstrækkeligt fagligt miljø, som kræves for
at kunne løse opgaverne.
Forøget administration
Risikoen ved at etablere et mere eller mindre formaliseret samarbejde med andre
kommuner er, at der kan opstå dobbelt
administration, så man ikke opnår den
ønskede grad af effektivisering. Årsagen
hertil kan eksempelvis være, at der både er
administration i samarbejdsorganet og i de
deltagende kommuner. For at undgå dette
bør der i forbindelse med etableringen af
et fælleskommunalt samarbejde udarbejdes samarbejdsaftaler, som sikrer deling
af de administrative opgaver, således at
selve administrationen af samarbejdet
også foregår effektivt.
Reduceret borgernærhed
Kommunen skal sørge for at borgeren
ikke oplever forringet adgang. Effektiviseres park- og vej inklusiv materielgård og

administration på én lokalitet i én af flere
deltagende kommuner og eventuelt under
et nyt navn, kan det af borgerne opleves
som en begrænsning i adgangen til den
kommunale forvaltning. Det kan ligeledes
opleves som uhensigtsmæssigt, at vej- og
parkområdet måske både ligger i enkeltkommunerne og i det fælles driftsselskab,
fordi det er uklart, hvor borgeren skal
henvende sig om sager i park og vej.
Manglende datagrundlag for målinger og
benchmarking
For at kunne arbejde med løbende forbedringer og effektivisering er det nødvendigt,
at der eksisterer et dækkende datagrundlag, som både beskriver udgangspunktet
for analyser, enhedsomkostninger mv.
Skal samarbejdet mellem flere parter
være effektivt, er alle partner nødt til at
have datagrundlag, som er struktureret
på nogenlunde samme måde, så man kan
foretage ligeværdige prisberegninger og

udføre reel benchmarking internt mellem
parterne eller med andre kommuner/private selskaber.
COWI vurderer, at arbejdet med at opstille
målsætninger for produktivitet og opgaver
medvirker til at øge effektiviteten, men
effekten kan næppe alene tilskrives
§60-samarbejdeet. En stor del af effekten vil sandsynligvis komme fra fokus på
målsætninger.
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Aabenraa Kommune –
stordriftsfordele i fælles
vintertjeneste
Aabenraa Kommune har opnået
stordriftsfordele efter at have etableret en vintervagtcentral med fire
andre kommuner. Samarbejdet har
bl.a. medført en harmonisering af
serviceniveauer og bedre udnyttelse
af ressourcer.
Efter kommunesammenlægningen i 2007
valgte Aabenraa, Sønderborg, Haderslev,
Tønder og Vejen kommuner at etablere
fælles vintertjeneste. Samarbejdet tog
afsæt i et ønske om at sikre et ensartet
serviceniveau i vedligeholdelsen af klasse
1-veje (tidligere amtsveje).
Aabenraa Kommune mener, at den fælles
vintervagtcentral har fungeret efter
hensigten, hvilket færre borgerhenvendelse vedrørende klasse 1-vejene indikerer.
Kommunen oplyser desuden, at samarbejdet har medført et lavere ressourceforbrug
som følge af bedre koordinering.
En fælles vagtcentral reducerer antallet af
vagter i de fem kommuner, hvor der ellers
ville have været udgifter til minimum en til
to ekstra vagter i hver af de øvrige kommuner for at have et tilsvarende beredskab.
Borgerhenvendelser vedrørende vintertjenesten håndteres også af vagtcentralen.
Det betyder, at der afsat medarbejdere
specifikt til dette, hvilket i meget hårde
vintre med mange borgerhenvendelser
betyder, at der ikke skal håndteres borgerhenvendelser i de enkelte kommuner.
I meget hårde vintre kan dette dreje sig
om en-to fuldtidsstillinger i hver af de
øvrige kommuner, afhængig af hvordan den
enkelte kommune i øvrigt ellers ville have
tilrettelagt arbejdet.

Endvidere sikres et ensartet serviceniveau
for glatførebekæmpelse på de overordnede veje samt en ensartet og kvalificeret
borgerhåndtering.
Der er en række forskellige opgaver knyttet
til at drive en vintervagtcentral (centralvagt, bagvagt, kørende vintervagter). Skulle
Aabenraa Kommune have løst opgaverne
alene, ville det have krævet langt flere
ressourcer. I snesituationer er det stadig
de enkelte kommuner i samarbejdet, der
vurderer, hvornår der skal kaldes ud. Der
skelnes således bevidst mellem, hvem
der har ansvaret for udkald på saltning
og snerydning. Saltbudgettet er relativt
konstant, mens snerydningsbudgettet kan
variere meget. Denne opsplitning betyder,
at kommunerne selv er ansvarlige for de
store budgetudsving, hvilket har gjort
organisationen mere robust.
Arbejdsdelingen sikrer desuden fokuseret
styring, da Centralvagtens medarbejdere
har de administrative opgaver, mens vintertilsynet er til stede ude på vejene.
Ud over det tværkommunale samarbejde om en vintervagtcentral har de fem
kommuner udviklet et fælles udbudsparadigme, der benyttes til indkøb inden for
en række forskellige områder eksempelvis
drift af klasse 1- og 2-veje og asfaltering
af veje.
Det tværkommunale samarbejde har ifølge
Aabenraa Kommune givet mange stordriftsfordele og gevinster pga. fokuseret
styring, men det har også været udfordrende at lave et bredere samarbejde på vejområdet, hvilket netop skyldes kommunernes geografiske spredning. Metoder til at
overkomme disse geografiske udfordringer
bør være i fokus, hvis samarbejdet skal
udvides til at omfatte andre områder.

Ud over vintertjeneste er det besluttet, at
den øvrige vejdrift på de overordnede veje
skal have samme serviceniveau.
Den store geografiske spredning gør, at
det er svært fx at drive en fælles materielgård. Det vil være nødvendigt med lokale
stillesteder, da det ellers vil blive for dyrt
at fragte materiel fra den ene ende af én
kommune til den anden ende af de øvrige
kommuner. Dette kan være en udfordring
også for den enkelte kommune. Endvidere
er der de lokale bagvagter i forbindelse
med vintertjenesten, som tager ud og verificerer de lokale forhold forud for udkald til
snerydning.
Aabenraa Kommune fremhæver følgende
erfaringer:
• En fælles vintervagtcentral
har været en god løsning til at
harmonisere serviceniveauet
på vejnettet i forhold til vintertjenesten.
• Samarbejdet om en fælles vintervagtcentral har fungeret i de fem kommuner trods kommunernes geografiske
spredning. Dette skyldes blandt andet,
at der er lavet et skarpt skel mellem
glatførebekæmpelse og snebekæmpelse. Glatførebekæmpelsen varetages af
den fælles vagtcentral, mens udkald til
snerydning går fra vagtcentral til lokal
bagvagt, der har mulighed for at verificere de lokale forhold, idet der kan være
stor og lokal spredning for dette. Den
mest uforudseelige udgift i forbindelse
med vintertjenesten varetages hermed
af den enkelte kommune. Dette er en
stærk forudsætning for samarbejde på
vinterområdet.
• Centraliseringen af administrationen
omkring udkald har været med til at
skærpe det faglige fokus for det vintertilsyn, der er til stede på vejene.
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Fordele

Nøgletal

• Samarbejdet om fælles vintervagtcentral og det fælles udbudsparadigme giver
stordriftsfordele og ressourcemæssige synergieffekter samt en harmonisering af
serviceniveauerne på glatførevarsling – ikke på snerydning.

• Fem mand er beskæftiget med
vintertilsyn og -vagt i den fælles
vintervagt.

• Udgifterne til den fælles vagtcentral betales ud fra en fordelingsnøgle for de enkelte
kommuner. Det bemærkes, at udkald til snerydning varetages af bagvagten i de
enkelte kommuner, da dette kan være meget udgiftstungt og uforudseeligt.

• Aabenraa Kommune har 59.000
indbyggere, dækker et areal på
godt 940 km² og har ca. 1.580 km
veje.

• Håndtering af borgerhenvendelser samles hos det administrative personale i vintervagtcentralen, hvilket reducerer administrationen i de øvrige kommuner.
• Processer for erfarings- og vidensudveksling på tværs af kommunegrænser lettes på
grund af den samlede organisation. Det må forventes, at fagligheden og ensartetheden i borgerhåndteringen hermed er mere kvalificeret.
Ulemper
• Synergieffekterne begrænses af geografiske udfordringer samt uforudseeligheden i
vintertjenesten vedrørende snerydning. Den enkelte kommune kan således vælge at
foretage besparelse på snerydning, hvis budgettet overskrides.
• Uens serviceniveauer på tværs af kommunerne på de øvrige veje kan være en udfordring at håndtere, da de samme vintertilsyn skal håndtere flere dele af vejnettet i
forhold til forskellige serviceniveauer.
• De enkelte kommuners ønske om at kunne have politisk frihed til at reducere på
serviceniveauerne generelt, også ud over vintertjenesten, reducerer muligheden for
at få fuld udnyttelse af et fælles kommunalt samarbejde.

• Aabenraa, Sønderborg, Haderslev,
Tønder og Vejen kommuner har
tilsammen 270.000 indbyggere,
et areal på 4.359 km² og ca. 7.300
km veje.
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§60-samarbejde
Et §60-samarbejde planlægger opgaveudførelsen, udfører opgaven, kvalitetssikrer
arbejdet, styrer økonomien for opgaven,
håndterer henvendelser fra borgere og
politikere mm. Der er altså ikke tale om en
traditionel BUM-model, som kendes fra
andre kommuner, men en mere gennemgribende model.
§60-samarbejdet kan være velegnet til
på effektiv måde at varetage opgaverne
på park- og vejområdet. Selskabsformen
kan medvirke til at skabe kritisk masse
og at professionalisere opgaveløsningen,
og der er få interne grænseflader i denne
organisationsform.

Grundlaget for et §60-samarbejde er
specificeret i vedtægter. Ejerkommunerne
udgør typisk bestyrelsen, som igen typisk
udpeger selskabets ledelse. Ejerne har
instruktionsbeføjelse af sine bestyrelsesmedlemmer og kan på denne måde påvirke
selskabet. Ansvaret for opgaveløsningen
er derfor ikke længere hos kommunen,
og kommunen fører alene tilsyn med
selskabet via sin deltagelse i selskabets
bestyrelse. Gennem vedtagelse af årlige
budgetter fastlægger ejerne af selskabet
(kommunalbestyrelsen) serviceniveauet
på de områder, som §60-samarbejdet
varetager. Grundlaget for dette er dels en
ydelsesbeskrivelse, dels en beskrivelse af
kvalitets- og serviceniveauet for selska-

bets ansvarsområder og dels en allokeret
økonomi til de enkelte ydelser. Hermed
opnås overensstemmelse mellem opgaver,
forventninger og økonomi, og der er grundlag for beslutning om eventuelle ændrede
prioriterer.
§60-samarbejder er som udgangspunkt
udelukket fra at udøve myndighed, men
selskabet kan opnå hjemmel til visse myndighedsopgaver.
§60-samarbejder kan sælge overskudskapacitet til andre kommuner, så længe
størrelsen af opgaver ikke overstiger 1,5
mio. kr. over en årrække.
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Fredensborg Kommune –
store fordele i §60-samarbejde om vejdrift
§60-samarbejdet har vist sig at være
en god løsning til at sikre effektiv
drift af Park og Vej i Fredensborg
Kommune. På halvandet år har
selskabet opnået et overskud på 4,3
mio. kr., og salgspriser på ydelser er
reduceret med 5,5 %.
1. januar 2014 startede Nordsjællands
Park og Vej, NSPV. Det var resultatet af
en samarbejdsaftale om vejdrift indgået mellem Fredensborg og Helsingør
kommuner i 2013. De to kommuner havde
tidligere organiseret driften forskelligt,
idet man anvendte helhedsorienteret drift i
Fredensborg og BUM i Helsingør.
Baggrunden for at etablere et §60-samarbejde var et ønske om at fastholde og
udvikle fagligheden og viden om opgaven i
kommunalt regi – og på den måde bevare
arbejdspladser samt via samarbejdet at
øge volumen og kapaciteten til at tilrettelægge vejdriften mere effektivt.
To et halvt år inde i samarbejdet har synergieffekterne allerede vist sig. Medarbejderantallet i NSPV er mere eller mindre
fastholdt, og der er fundet reduktioner på
ledelses- og administrative funktioner. Det
er opfattelsen, at der produceres mere for
de samme midler. Fælles ydelsesbeskrivelser og vinterregulativ er under udvikling
for at tilstræbe et mere ensartet serviceniveau.
Blandt andre gevinster er, at kommunerne
får bedre data- og økonomioverblik og
dermed et bedre beslutningsgrundlag. Den
valgte model betyder også, at der kun er
få grænseflader internt i NSPV, og det er
blevet mere klart, hvor en opgave ligger.
Fredensborg Kommune peger på, at §60 er
en gennemgribende model, som betyder, at
alle drifts- og styringsopgaver overdrages
helt til §60-samarbejdet. Kommunerne
kan styre ved at tildele budgetter, aftale
serviceniveau samt gennem selskabets

bestyrelse, men opgavevaretagelsen flytter
længere væk fra kommunalbestyrelsen.
Der har på vejområdet været og er til dels
stadig en vis uklarhed i forhold til ansvar
om økonomi, bygherrerolle, vejlovens
myndighedsforpligtelser, forsikringssager
mm. Overordnet vurderer Fredensborg
Kommune dog, at der er stor gevinst ved
samarbejdet, hvilket har manet en del af
bekymringerne i jorden.
Fredensborg Kommune fremhæver
følgende erfaringer:
• Opstartsprocessen gik lidt
i stå, da den politiske aftale
blev indgået. Ved etablering af
en §60-model bør der laves et
grundigt forarbejde i forhold til at definere grænseflader, samarbejdsformer,
opgavefordeling, økonomistyring mv.
mellem kommunerne og §60-samarbejdet. I Fredensborg oplever man, at der
fortsat bliver brugt en del tid på dette.
• NSPVs it-drift ligger i Helsingør Kommune, mens administration (HR mv.) håndteres af Fredensborg Kommune. Der er
en udfordring i forhold til NSPVs adgang
til bl.a. journal, GIS-data og håndtering
af personalesager i de to kommuner. Der
bør ligge klare aftaler og procedurer for,
hvordan understøttende administration
og data håndteres mellem parterne.

• Der skal være enighed om håndteringen
af borger- og politikerhenvendelser.
Det skal afklares, hvad der falder under
selskabets kompetenceområde, og hvad
der hører under kommunernes myndighedsroller.
• Budget fra Fredensborg er fastholdt i
2014 og 2015. Effektivisering skal gå
til serviceforbedringer. Helsingør har
inddraget en effektivisering på 2 % til
besparelse.
• NSPV har fokus på forbrug af timer
og øvrige ressourcer på sine opgaver.
Derfor opstiller man målsætninger og
følger op på disse, så man kan prissætte
hver enkelt opgavetype, og så man kan
redegøre for den enkelte medarbejders
tidsforbrug. På baggrund af målingerne
vurderer Fredensborg Kommune, at den
interne effektivitet i NSPV er stigende.
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Fordele

Nøgletal

• Effektiviseringspotentiale ved stordrift. Selskabets overskud kan lægges til egenkapitalen og anvendes til investeringer i nyt materiel, materielpladser, it og udvikling
af ydelsesbeskrivelser. Effektiviseringsgevinster kan også benyttes til besparelse til
park- og vejområdet.

• NSPV er ejet af Fredensborg (40
%) og Helsingør kommuner (60 %).

• §60-samarbejdet skaber fokus på driftsopgaver på park- og vejområdet.
• Organisationsformen skaber kritisk masse med hensyn til vejfaglighed og antal
medarbejdere, og herved opnår man større robusthed. Man kan således bedre udføre
ressourcetunge eller specialiserede opgaver.
• Selskabsdannelse har forøget og forbedret samarbejdet mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. Det har ligeledes udviklet medarbejderne i kommunen at deltage i
processen, der har ført frem til dannelsen af NSPV.

Ulemper
• Organisationsformen involverer en del formelle aftaler mellem de deltagende kommuner i §60-samarbejdet. Styringen af selskabet kan blive administrativt tung med
dublerede funktioner i ejerkommuner og §60-samarbejde.
• Mindre grad af politisk indflydelse og ansvar fra byrådet. Politikere har også skullet
vænne sig til, at henvendelser om konkrete sager går gennem NSPV som driftsorganisation.
• NSPV er underlagt kommunalfuldmagten i forhold til andre aktører, og opgaveløsningen i NSPV for kommunerne er ikke underlagt udbudsreglerne. For at undgå at
selskabet er konkurrenceforvridende, har bestyrelsen besluttet, at der ikke udføres
arbejder på det private marked.
• Snitflade mellem drift og myndighed samt overdragede og ikke-overdragede opgaver kræver løbende afklaring mellem medarbejdere og ledelse i de to kommuner og
NSPV.
• Etablering af et §60-samarbejde kræver konstant engagement og vilje fra de involverede parter.

• NSPV har 135 ansatte.
• Omsætningen er på ca. 88 mio.
kr., og overskuddet er på 4,3 mio.
kr.
• Salgspriser er reduceret med 5,5
% i 2015.
• Basisbudget fra Fredensborg til
NSPV er ca. 26 mio. kr. Derudover
kommer ekstra- og anlægsopgaver, som kan tilføres til NSPV.
Større belægningsarbejder (asfalt)
er ikke med i opgaven, men kan
komme med som ekstraarbejder.
• Fredensborg Kommune har 40.000
indbyggere, mens Helsingør
Kommune har 62.000 indbyggere.
Kommunerne dækker et samlet
areal på ca. 230 km², og længden af det samlede, kommunale
vejnet er 586 km.
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Helhedsorienteret drift
Helhedsorienteret drift er en relativt ny
organiseringsform/driftsstrategi, der
anvendes i ganske få af landets kommuner.
Foregangskommunerne på området er
København og Herning, der har arbejdet
med begrebet i de seneste 10 år, først på
det grønne område og senere udrullet til
hele park- og vejområdet.
Der er gennemført interviews med Aalborg
og Herning kommuner for at undersøge,
hvilke effektiviseringspotentialer der er
i denne organisationsform. Kommunerne arbejder begge aktivt med begrebet
helhedsorienteret drift, men har lagt
tyngden forskellige steder i forhold til de
fire centrale elementer; borgertilfredshed,

medarbejdertilfredshed, kvalitet og økonomisk effektivitet.

Vurdering af organisationsmodellen
Helhedsorienteret drift benyttes i kommuner, der ønsker at prioritere den kvalitative
profil ved at måle på borger- og medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og økonomisk effektivitet og løbende justere på de
servicemål, der er formuleret for hver af de
fire parametre.
Både Aalborg og Herning kommuner har
skiftet fra en BUM-organisering til helhedsorienteret drift. De primære årsager

Helhedsorienteret drift
Helhedsorienteret drift gør op med den stringente adskillelse mellem myndigheds- og
leverandørrollen i BUM-modellen.
Modellen baserer sig på dialog og på at opstille kvalitetsmål, reflektere, lære og justere
inden for følgende fire grundelementer:
• Borgertilfredshed
• Medarbejdertilfredshed
• Faglig kvalitet
• Økonomisk effektivitet.
Helhedsorienteret drift adskiller sig fra mål- og rammestyring på et centralt punkt,
nemlig evaluering/måling og løbende justering af kvalitetsmål.
Som et led i helhedsorienteret drift benytter flere kommuner sig af løbende at konkurrenceudsætte visse områder (faglige eller geografiske) af den kommunale drift for på
den måde at benchmarke kommunens egen performance op mod eksterne entreprenører og sikre, at ressourcerne udnyttes effektivt.
Kommunernes indsats i relation til at måle og videreføre læring varierer fra kommune
til kommune. Endvidere er der også variationer i, hvad den enkelte kommune lægger vægt på i den helhedsorienterede tænkning. Det spænder fra at tænke helhed i
ressourceudjævning på tværs af fagene (sort, grøn, hvid) til at tænke helhed i forhold til
kommunens samlede forvaltningsområde.

til, at Aalborg Kommune ønskede at skifte
til helhedsorienteret drift, var at frigøre
ressourcer til andre formål, at optimere
samarbejdet mellem forvaltningen og
de udførende samt at gøre op med den
administrative byrde, der ligger i at sende
regninger mellem to interne aktører.
Drivkraften for skiftet i Herning Kommune
var ligeledes et ønske om at effektivisere
brugen af de administrative ressourcer,
der blev brugt til at føre kontrol og sende
regninger i forbindelse med en BUM-organisering, og i stedet målrette ressourcerne
på at bidrage til borgernes oplevelse af
kvalitet. En vigtig del af kommunernes
arbejde med at leve op til intentionerne
i vejloven om at sikre velfungerende og
trafiksikre sikre veje, stier, parker og byrum
er den løbende dialog med borgerne. Det er
således ikke uvæsentligt for de kommunale politikere, at eksempelvis byens gader
og parker fremstår i en kvalitet, som gør
byens borgere glade.
Formålet har derfor ikke i nogen af de to
kommuner været at reducere omkostningerne, men at udnytte ressourcerne mere
effektivt. Uagtet hvilken organisationsform
kommunen kommer fra, er helhedsorienteret drift velegnet til at stille skarpt på
kvaliteten af ydelserne. Begge kommuner
havde, inden de indførte helhedsorienteret
drift, gennemført en BUM-model og havde
derfor velbeskrevne driftsrutiner.
COWI har ikke kendskab til kommuner, som
er gået fra mål- og rammestyring til helhedsorienteret drift, og det har derfor ikke
været muligt at vurdere, hvordan helhedsorienteret drift kan bruges til at effektivisere denne organisationsform. Vurderingerne af fordelene ved helhedsorienteret
drift er derfor foretaget i kommuner, hvor
organisationsformen er skiftet fra BUM.

COWIs faglige vurdering er, at:
• En række af de bløde værdier som medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse
kan også være i fokus i andre organisationsmodeller. Eksempelvis vil en ekstern
leverandør i en BUM-model også selv have en tilskyndelse til at arbejde med medarbejdertilfredshed, og kommunen kan også i denne organisationsmodel inddrage
borgerne i, hvilke opgaver der skal prioriteres.

Forudsætninger, for at helhedsorienteret drift kan medvirke til at effektivisere
vejvedligeholdelsen, er:
• Et tæt og tillidsbaseret samarbejde
mellem forvaltning og udførende
• Veldefinerede servicemål og ydelser.
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Opmærksomhedspunkter er:
• Ressourcetung opfølgning på mål,
herunder at definere målgrupper for det
ønskede kvalitetsløft
• Definition af helhedsbegrebet.
Samarbejde mellem forvaltning
og udførende
I Aalborg Kommune har det væsentligste
incitament for at indføre helhedsorienteret
drift været at effektivisere sagsgangene
ved at reducere i administrationen. Der
er således fokus på bedre ressourceudnyttelse på tværs af det grønne, hvide og
sorte område samt på at skabe helhed i
driftsorganisationen. Resultatet har været
bedre kommunikation mellem forvaltning og materielgård gennem deltagelse
i udvalgsmøder samt modtagelse af
borgerhenvendelser direkte på materielgården. Medarbejdermotivationen er
øget, fordi det forbedrede samarbejde har
givet anledning til bedre planlægning og
uddelegering af ansvar. På den måde kan
man sige, at det tætte samarbejde både
er en forudsætning for og et resultat af
organisationsmodellen.
Veldefinerede servicemål og ydelser
Det er ikke en forudsætning for helhedsorienteret drift, at der forinden har været
gennemført en konkurrenceudsættelse.
Imidlertid vil det velbeskrevne datagrundlag, der er en naturlig del af en konkurrenceudsættelse, bidrage til at skabe
gennemsigtighed i ydelser og budgetter og
på den måde fremme kommunens muligheder for at fokusere på formulering og
opfølgning på service- og kvalitetsmål.
Krævende opfølgning på mål
Ønsker man at anvende helhedsorienteret
drift som driftsstrategi, skal der måles på
medarbejder- og borgertilfredshed, faglig
kvalitet og økonomi. Traditionelt måler
kommunerne jævnligt på økonomi og trivsel, og de, som har anvendt en BUM-organisering, har også erfaring med at måle på
økonomisk effektivitet. Til gengæld er der
ikke stor tradition for at måle på borgertilfredshed, hvorfor det generelt er her,

kommunerne har den største udfordring.
Aalborg Kommune følger fx ikke op på
borgertilfredsheden, så på dette punkt
læner Aalborg Kommunes vejvedligeholdelsesorganisation sig op ad principperne
for mål- og rammestyring.
I Herning har kommunen valgt at implementere alle fire parametre. Tilgangen er
kvalitativ, idet der arrangeres møder med
lokale borgerforeninger, hvor kommunen opsamler information om borgernes
tilfredshed med serviceniveauet. Møderne
bidrager desuden til at afklare forventninger, og efterfølgende bliver serviceniveauerne justeret lokalt i de tilfælde, det
er relevant. I Herning opleves de kvalitative
tilfredsundersøgelser som givende både
for borgere og kommunen. Denne tilgang
vurderes at være mere velegnet på landet,
idet den vil være meget omkostningstung
i områder med mange interessenter. I
Københavns Kommune har man derfor
også valgt at udføre kvantitative tilfredshedsundersøgelser gennem spørgeskemaer.
Definition af helhedsbegrebet
De fire parametre er implementeret
forskelligt i de to case-kommuner, da kommunerne ikke har haft helt samme formål
med skiftet fra BUM til helhedsorienteret
drift. Inden indførelse af helhedsorienteret
drift er det derfor centralt, at kommunen
tager aktivt stilling til, hvordan den vil
benytte de fire parametre, herunder definere hvad der er vigtigt, og hvem der skal
have glæde af kvalitetsløftet.
• Medarbejdertilfredshed: De fleste
kommuner har stor rutine i at udføre
medarbejdertilfredshedsundersøgelser.
Fokus i forbindelse med medarbejdertilfredsheden ligger derfor primært i at få
koblet denne til målene fra de øvrige tre
parametre.
• Borgertilfredshed: Målgruppen skal
defineres – er det borgere eller fx private
erhvervsdrivende? Ønsker man at skelne
mellem by og land eller kun at måle på

en af delene? Hvor ofte skal der følges
op? Københavns Kommune sender spørgeskemaer ud hvert halve år, i Herning
Kommune interviewes 3-5 borgerforeninger om året, og der er ca. 25 i alt,
hvilket betyder, at der er langt imellem
opfølgningerne.
• Kvalitet: Hvad skal der måles på, og er
der et tilstrækkeligt datagrundlag, der
beskriver de områder, der er i fokus?
De fleste kommuner véd, hvor mange
km veje de har og har et veldokumenteret belægningsregister på asfaltvej/
grusveje, men hvor mange km fortov,
cykelsti og pladser der er, og hvordan
og hvor meget de vedligeholdes, er ofte
mindre klart. Endvidere er der grøfter og
rabatter samt parker og grønne arealer.
Datagrundlag og driftsbeskrivelser for
det samlede vej- og parkvedligehold
er meget varieret beskrevet for de
kommuner, der ikke har været igennem
en BUM-organisering, og gennemsigtigheden i forhold til, hvilken ydelse
der leveres, er derfor meget varierende.
Dette er en væsentlig hindring for en
effektiv udnyttelse af ressourcerne, og
dette gælder i øvrigt generelt uafhængig
af organisationsform.
• Økonomisk effektivitet: Ved overgangen
til helhedsorienteret drift har nogle
kommuner valgt kun at udbyde de
arbejder, som de ikke selv kan varetage,
fx belægningsarbejder. Andre kommuner
benchmarker løbende deres ydelser op
imod private leverandører/indekstal
for området for at fortsat at sikre, at
materielgårdens opgaver løses effektivt.
Udbydes alene de ydelser, som kommunen ikke selv kan udføre, måles der kun
på en del af virksomhedsområdet, og
det er vigtigt, at kommunen gør sig dette
klart.
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Helhedsorienteret drift i
Herning
Formålet med at indføre helhedsorienteret drift i hele Park og Vej i
Herning har været at opnå en mere
effektiv brug af ressourcerne. Omstillingen til helhedsorienteret drift
har vist sig at skabe merværdi for
både kommunen, medarbejderne og
borgerne.
Herning Kommune har arbejdet med
helhedsorienteret drift i hele Park og Vej i
ca. fem år. En model som ifølge kommunen
selv giver mulighed for at udnytte ressourcerne mere intelligent og planlægge arbejdet mere effektivt på tværs af enheder og
forvaltninger.
Forinden blev materielgården drevet
efter en BUM-model efter at have vundet
udbuddet. Der blev dengang brugt mange
ressourcer på administration, udbud og
tilsyn. I 2011 blev al drift og planlægning
heraf derfor flyttet fra Teknik- og Miljøforvaltningen til materielgården med uændret
budget.
Resultatet af at indføre helhedsorienteret
drift er blandt andet, at driften i højere
grad tænkes ind i anlægsfasen.
Planlægningen generelt foregår i formelle samarbejdsteams mellem Teknik- og
Miljøforvaltningen og materielgården især
inden for vejområdet, men også med deltagelse af medarbejdere fra andre forvaltningsområder fx kultur og fritid. Samar-

bejdsteams gør det muligt at disponere
opgaverne og budgetterne mere målrettet
i forhold til den udførende enhed. Den
tværgående koordinering gør det lettere
at tilrettelægge arbejdet over et helt år,
så fx hjemsendelse af sæsonarbejdere
udskydes.
Resultatet har været betydelige effektiviseringer bl.a. som følge af, at medarbejdertilfredsheden er steget, og sygefraværet er
faldet fra 5 % i 2011 til 2,5 % i 2016, hvilket
har frigjort midler til andre tiltag. Eksempelvis skal de grønne medarbejdere kende
til perspektivplaner for de parker, hvor de
arbejder. Medarbejderne har på den måde
fået mere indflydelse og ansvar og har
desuden fået et kompetenceløft, efter at
helhedsorienteret drift er indført.
Et styrket samarbejde mellem kommune
og borgere er en anden gevinst. Der bliver
jævnligt gennemført møder med borgerforeninger, idet målet er at tale med ca.
tre borgerforeninger om året. Dette sikrer,
at borgernes ønsker bliver noteret og
diskuteret. Møderne kan give anledning
til mindre justeringer inden for området.
Borgerne oplever desuden en realistisk
sammenhæng mellem ydelser og behov.
I forhold til den økonomiske effektivitet
fremhæver materielgården, at opgaver stadig bliver konkurrenceudsat, dels hvor man
med sikkerhed véd, at private leverandører
kan udføre opgaven bedre og mere effektivt, og dels for at benchmarke i forhold til
private leverandører.

Herning Kommune fremhæver følgende
erfaringer:
• Det er vigtigt at være skarp
på formålet med at implementere helhedsorienteret drift. Er
det med henblik på effektivisering, borgerinddragelse eller en mere helhedsorienteret tankegang? Enhver omstilling
bør samtidig tage udgangspunkt i
løsninger, der passer til organiseringen
i den aktuelle kommune, idet der kan
være lagt forskellig politisk vægt på de
fire elementer (borger- og medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og økonomisk
effektivitet) fra kommune til kommune.
• En forudsætning for at overgå til
helhedsorienteret drift er at have
topledelsen med sig. Direktør og chefer
skal være indstillet på ændringen og
medvirke aktivt til at gennemføre den.
• Det kan være en fordel at inddrage en
proceskonsulent til at facilitere implementeringen af helhedsorienteret drift.
For Herning Kommune affødte det, at
samarbejdsteams på tværs af myndigheds- og driftsområdet (forvaltning og
materielgård) blev nedsat.
• Hvis man vælger udelukkende at have
drift på materielgården og myndighedsfunktionen på forvaltningen, er det en
fordel at flytte alle driftsingeniører ud
i driften for at få lavet det rene snit fra
start.
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Fordele

Nøgletal

• Der lægges op til at nedbryde silotænkning og betragte kommunen som en helhed.
Herved udnyttes ressourcerne strategisk og bedre med det formål at holde borgeren i centrum. I Herning har man indført samarbejdsteams på tværs af teknisk
område og materielgården både inden for vej- og miljøområdet.

• Herning Kommune har 86.778
indbyggere.

• Medarbejderne får et løft. Der arbejdes proaktivt på at øge kompetencer for at
opretholde konkurrencedygtigheden. I takt med deres stigende markedsværdi får
man også motiverede og stolte medarbejdere.
• Der er fokus på borgerne. Den intelligente brug af ressourcer handler ligeså vel om
at inddrage borgere i beslutningsprocesser for at kunne levere målrettede og kvalitetsbevidste løsninger.

Ulemper
Kommunen angiver ikke selv ulemper ved modellen, men COWIs faglige vurdering er, at:
• Det er vanskeligt at få tilrettelagt et måleprogram for parametrene økonomisk
effektivitet, kvalitet samt borgertilfredshed, der tilgodeser, at der rent faktisk foretages jævnlige målinger, samt at der på baggrund heraf træffes beslutninger, og at
disse eksekveres.
• Det er vigtigt at have et veldokumenteret datagrundlag og beskrivelse af ydelserne
på et niveau, der svarer til, at opgaverne kan udbydes. Herved opnås størst mulig
gennemsigtighed og mulighed for prioriteringer.
• Myndighedsfunktionen fungerer som retningsgiver for, hvad driften skal udføre, og i
den optimale helhedsorienterede drift er der et velfungerende samarbejde mellem
forvaltning og entreprenørenhed. I en BUM-organisering sidder driftsingeniørerne
typisk langt væk fra de udførende, hvilket kan vanskeliggøre driftsplanlægningen.
Kommunerne skifter jævnligt mellem den ene og den anden måde at placere driftsingeniørerne, afhængig af om afstanden er blevet for stor eller for lille.

• Kommunens areal dækker 1.321
km².
• Kommunens vejnet har en samlet
længde på 1.967 km.
• I alt 124 ansatte beskæftiger sig
med vejvedligeholdelse i Park &
Vej. Heraf er ca. 90 helårsansatte.
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Helhedsorienteret
drift i Aalborg
I Aalborg har kommunen haft stor
succes med at gå over til helhedsorienteret drift. Færre administrative udgifter, bedre planlægning og
forbedret service i driften er nogle af
de resultater, der er opnået.
Tidligere kunne sagsbehandlingstiden på
en henvendelse til teknisk forvaltning være
op til halvanden uge, før det blev omsat
til udførelse på entreprenørgården. Efter
omstillingen til helhedsorienteret drift i
2011 tager sagsbehandlingen nu en dag,
idet tips nu går direkte til entreprenørgården og vejformændene. Desuden er
administrationen reduceret med tre et
halvt årsværk.
Siden 2001 havde Aalborg Kommune kørt
med Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUM). Modellen medførte dog mange
administrative byrder, og sammen med
økonomiske stramme rammer har vejvedligeholdelsesområdet haft et incitament til
at effektivisere administrationen. Kommunen så det derfor som en logisk konsekvens at finde en mere effektiv organisering af vejdriften.
Målet var det første år at frigøre ressourcer
(4,5 mio. kr.) fra driften til andre aktiviteter.
Foruden forbedret økonomi og mindre
bureaukrati oplever Aalborg Kommune, at
helhedsorienteret drift har givet kommunen langt bedre planlægningsmuligheder.
De udførende afdelinger på entreprenørgården har i højere grad mulighed for at
udnytte ressourcer på tværs, da de nu
kan planlægge opgaverne fordelt på hele
sæsonen frem for at skulle vente på en
bestilt opgave.
Der er også fulgt større borgernærhed med,
idet kommunen samtidig med overgangen
til helhedsorienteret drift har indført det
digitale system, ”TIP”. Systemet muliggør,
at borgerne digitalt kan indmelde fx huller i
vejen. Meldingerne går direkte til vejfor-

mændene, der vurderer, hvilke opgaver
der skal prioriteres på baggrund af de
tilgængelige ressourcer. På den måde er
sagsbehandlingstiden mindsket, og servicen er forbedret.
Det har taget tid at omstille organiseringen, ligesom der har været uklarheder om
rollefordelingen i løbet af processen. For at
afhjælpe dette har man i Aalborg valgt at
inddrage såvel ledere som medarbejdere i
omstillingsprocessen. Gennem samarbejde mellem ledelse og medarbejdergrupper er det lykkes at få forankret den nye
organisationsmodel gennem manifestet
”Sådan arbejder vi i By- og Landskabsforvaltningen”, der beskriver rollefordelinger
og jobfunktioner.

Aalborg Kommune fremhæver følgende
erfaringer:
• Organisering, herunder
ansvar og rollefordeling, skal
tænkes grundigt igennem. Aalborgs erfaring er, at det kan tage et-to år,
før man er helt på plads.
• Barrierer skal undersøges på forhånd.
Aalborg oplevede bl.a., at der var ting,
der faldt mellem to stole, fordi rollefordelingen var uklar.
• Det er vigtigt at udvikle værktøjer for
intern rolleafklaring, fx præsentationsmateriale og workshops.
• Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i processen for at sikre ejerskab. I
Aalborg var tillidsrepræsentanter med i
ledelsesgruppen.
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Fordele
• Der bruges færre ressourcer til administration.
• Der er større overblik over planlægning, drift og ressourcer. Opgaverne kan fordeles
bedre blandt mandskabet og over sæsonen.
• Medarbejderne føler, at de har fået større indflydelse. Det har betydet forbedret
trivsel og større engagement.
• Entreprenørgården er mere direkte involveret i de politiske beslutninger gennem
deltagelse på udvalgsmøder, udarbejdelse af indstillinger mm. Politikere får hermed informationer direkte fra driftsenheden.

Ulemper
• Der er ikke samme muligheder for at byde på opgaver uden for kerneopgaverne.
Overskudsressourcer i korte perioder kan derfor ikke afsættes.
• Overgangsprocessen fra BUM til helhedsorienteret drift har taget et-to år sammenlagt, fordi organisering, ansvar og rollefordeling ikke var ordentligt på plads fra
starten.
COWIs faglige vurdering er, at:
• Det vigtigste fokuspunkt i forbindelse med overgang til helhedsorienteret drift har
været at øge effektiviteten i samarbejdet mellem forvaltning og udførende enhed og
hermed spare administrative ressourcer. Der har derfor været fokus på at beskrive
samarbejdsformer/roller mellem forvaltning og udførende enhed.
• Kommunen udfører medarbejdertilfredsmålinger. Der måles ikke på borgertilfredshed, hvilket er i tråd med kommunes motivation for skiftet, men samtidig ikke er i
overensstemmelse med en fuld helhedsorienteret driftsmodel. Det er derfor uvist,
om den hurtigere sagsbehandlingstid på fx at udbedre huller i vejen har givet værdi
for borgerne.
• Opfølgning på den økonomiske effektivitet baserer sig på en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af enheder, og business-cases for indkøb af maskiner
tager udgangspunkt i maskinernes effektivitet kontra brug af interne ressourcer.
Hermed er Aalborg Kommune meget indadvendt i sin målopfølgning.

Nøgletal
• Aalborg Kommune har 210.000 indbyggere.
• Kommunens areal dækker 1.137 km².
• Kommunens vejnet har en samlet længde på 1.923 km.
• I alt 210 ansatte i Park & Vej.
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Funktionskontrakter
En funktionskontrakt er en længerevarende aftale (typisk 10-15 år) mellem en
kommune og en entreprenør om vedligeholdelse af et vejnet eller dele heraf med
udgangspunkt i krav til vejens tilstand
(funktion).
Der findes efterhånden en del kommuner i
Danmark, som har funktionskontrakter på
asfaltbelægninger. Vejdirektoratet har stået i spidsen for udvikling af et paradigme
(udbudsforskrift) for funktionsudbud.

Vurdering af organisationsformen
Det empiriske grundlag for analysen af
funktionskontrakter er i denne analyse
ikke så omfattende, men sammenholdt
med vores generelle erfaring inden for
vejvedligeholdelsesområdet kan en funktionskontrakt være et velegnet middel til
at rette op på et efterslæb på eksempelvis
vejbelægninger, som det p.t. sker i en række danske kommuner.

Formålet med en funktionskontrakt er at sikre vejvedligeholdelsen over en længere
periode, så eventuelt efterslæb kan indhentes, eller et tilfredsstillende kvalitetsniveau kan fastholdes. Opgraderingen af vejnettet finansieres af entreprenøren på
baggrund af løbende betalinger fra kommunen. Da betalingen følger en fast betalingsplan, vil kommunen ofte ved hjælp af en funktionskontrakt få opgraderet sit
vejnet hurtigere, end den ellers ville være i stand til. Vedligeholdelsen foretages ud fra
fastsatte funktionskrav, og en entreprenør med en langtidskontrakt vil typisk udføre
en del forbedrende arbejde i starten af aftaleperioden for efterfølgende at kunne
vedligeholde vejnettet med en begrænset – og forudsigelig – indsats.
I forhold til effektivisering overgår arbejdet med vejvedligeholdelse til entreprenøren,
hvorfor kommunens vejafdeling kan spare ressourcer til både planlægning og udførelse. Entreprenøren kan udføre opgaven effektivt og til en attraktiv pris, da han kan
opnå kritisk masse med hensyn til mandskab og udstyr, hvilket kommunen kan have
sværere ved.

COWIs faglige vurdering er, at:
• Den manglende fleksibilitet, der ligger i denne fastlåsning af potentielt ganske
store midler over kontraktperioden reducerer potentielt de kommunale politikeres
muligheder for at prioritere og kan inden for vejvedligeholdelsesområdet gøre det
svært at udnytte ressourcer på tværs af driftsområder.
• Endvidere er der en række problemstillinger med grænseflader til andre driftsområder. Det forudsætter at kontrakterne, der indgås, indeholder meget klare
formuleringer om, hvordan kontrakten påvirkes, hvis forhold ændres, herunder
trafikmængder, vintervedligehold og tilstødende anlægsarbejder.
• Modellen er mindre anvendelig i byområder, hvor kompleksiteten omkring vejene
er stor.

Ved at indgå en kontrakt på et enkelt
fagområde i 10-15 år begrænser kommunen imidlertid sit handlerum. Kommunen
specificerer det ønskede serviceniveau,
men har ellers begrænset indflydelse på
løsningsmetoder og udførelsestidspunkter.
De stramme budgetbindinger giver manglende fleksibilitet i forhold til politiske
prioriteter og det er også i et vist omfang
et brud med traditionen for kommunal
budgetlægning på 1-årige budgetter.
Derfor er det vigtigt, at kommunen klart
definerer måltal, som afspejler den ønskede kvalitetsforbedring. Med det smalle
fokus i en funktionskontrakt kan der være
en del grænseflader til andre fagdiscipliner.
Ved at benytte en kontraktform med lang
bindingsperiode får man fokus på opretholdelse af kapital bundet i vejnettet, hvor
belægninger opgraderes og vedligeholdes
i en længere periode. Dette er effektivt
for vejområdet isoleret, fordi nyanlagte
veje løbende vedligeholdes. Modellen er
også effektiv i forhold til organisering, idet
opgaven lægges hos en privat aktør, som
er faglig specialist på området, og som
kan indhente stordriftsfordele og have det
faglige miljø, som er nødvendigt for at løse
opgaven optimalt.
Funktionskontrakter er velegnede i kommuner med en stor andel af veje på landet,
med en lille vejafdeling og med få midler til
genopretning af vejkapitalen.
I forhold til casen i Kalundborg Kommune
er det svært at vurdere, hvorvidt kommunen reelt opnår en forbedret vejkvalitet og
dermed værdi for de investerede midler.
Der foreligger ikke målinger, som dokumenterer en forbedret vejkapital eller
andre forbedringer af vejenes serviceniveau. Den valgte tekniske løsning med
overfladebehandling på mange veje er ikke
langtidsholdbar og kan kun forventes at
give en kortvarig forbedring af vejene.
Forudsætningerne for, at en funktionskontrakt bidrager til effektiv vejvedligeholdelse, er blandt andet:
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• Definerede servicemål
• Stor andel af veje på landet
• Efterslæb på vejvedligeholdelse.

system kan også beregne vejkapitalen, så
man løbende kan vurdere effektiviteten af
investeringerne i vejnettet.

Opmærksomhedspunkter:
• Disponering af midler over lang tidsperiode og binding af budgetter over en
årrække
• Målinger og kontrol
• Grænseflader
• Begrænsninger i den politiske prioriteringsmulighed.

Fordelen ved at arbejde med et serviceniveau frem for specifikke løsninger er
for kommunen, at der er fokus på vejens
funktion, som den opleves af brugerne.

Definerede servicemål
Før en funktionskontrakt kan indgås, skal
kommunen beskrive tilstanden, som vejene
skal opfylde. Dette omfatter typisk krav
til jævnhed, bæreevne, antallet af skader,
kvaliteten af rabatter, levetid og lignende.
Kommunen skal i forbindelse med udbud
af funktionskontrakten beslutte, hvilke løsninger man vil acceptere: Vil man gå efter
et minimumsniveau, eller er der løsninger,
som ikke ønskes anvendt. Der kan også
være tale om, at der visse steder foreskrives bestemte løsninger (et eksempel kunne
være brugen af støjreducerende asfalt). Det
må naturligvis forventes, at krav ud over
minimumsniveauet forøger prisen.
Entreprenøren skal til enhver tid leve op
til de fastsatte krav, men er ellers fri til
at bestemme, hvordan og hvornår vejene
vedligeholdes. Tilstanden på vejnettet
registreres løbende, således at det kan
kontrolleres, at kravene overholdes. I
praksis kræver en funktionskontrakt, at
kommunen anvender et såkaldt vejforvaltningssystem til at registrere, overvåge og
fremskrive vejnettets tilstand. Et sådant

Stor andel af veje på landet
Erfaringer har hidtil vist, at det særligt er
landområder og i nogen grad villaområder,
der er velegnede til funktionsudbud. Vedligehold af denne type veje kan nogenlunde
forudsiges, hvilket ikke i samme grad er
tilfældet med bygader, hvor der typisk
udføres mange ledningsarbejder.
Dette gør vedligeholdelse af vejbelægninger i byområder til en stor udfordring,
som er svær at overskue. Prisen for en
funktionskontrakt i et byområde må derfor
forventes at blive meget højere end for en
kontrakt på landet.
Stort efterslæb på vejområdet
Funktionskontraktkonceptet er en måde,
hvorpå en kommune kan indhente et
eventuelt efterslæb på vejområdet. Hvis
kommunens vejnet er i god stand, og kommunen har råd til løbende vedligeholdelse
og udvikling, er funktionskontrakten ikke
egnet. I dette tilfælde vil løsningen være for
dyr og give uhensigtsmæssige bindinger på
kommunens økonomi.
Disponering af midler over lang
tidsperiode
I den kommunale forvaltning er det ikke
kun positivt, at en funktionskontrakt

binder midler til ét område i en længere
periode. Herved indskrænkes kommunens
økonomiske og politiske handlerum i
perioden.
Kommunen betaler en fast årlig pris for
arbejdet, dog reguleret med Danmarks
Statistiks omkostningsindeks for anlæg,
underindeks asfaltarbejde, således at der
tages højde for omkostningsudviklingen.
Da dette indeks ikke følger kommuneindekset, som anvendes til at regulere
kommunernes økonomi, er der et opmærksomhedspunkt for kommunerne her.
Målinger og kontrol
Det er vigtigt, at kommunen løbende
vurderer, om vejnettet faktisk opgraderes,
så vejene bliver bedre. Hertil kræves årlige
målinger af vejnettets tilstand og vurderinger af vejkapitalens udvikling.
Det kan endvidere anbefales, at kommunen fører kontrol med, at de arbejder,
som entreprenøren udfører, overholder de
indgåede aftale med hensyn til kvalitet,
udførelsestidspunkt, forhold til vejenes
naboer mv.
Grænseflader
En funktionskontrakt er typisk afgrænset
til ét fagligt område – typisk asfaltbelægninger. Hermed vil der ofte være en del
grænseflader i forhold til andre tekniske
discipliner, som kan vedrøre vedligeholdelse af rabatter, afvanding, skilte osv. Grænsefladerne kan give kommunen arbejde
med koordinering, og der kan opstå konflikter mellem forskellige entreprenører.
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Kalundborg Kommune – 15
års vejinvesteringer på den
halve tid
I en 15-årig funktionskontrakt
gennemfører entreprenøren investeringer i vejene på landet på blot
6-8 år. Vejene genoprettes hurtigt,
og resten af tiden sikres den rette
kvalitetsstandard.
Genopretningen af Kalundborg Kommunes veje går hurtigt: Allerede fem år inde
i funktionskontrakten er der gennemført
slidlagsarbejder svarende til 70 mio. kr.
af den samlede sum på 110 mio. kr. Dette
svarer til, at cirka 2/3 af de aftalte arbejder
er udført på 1/3 af den aftalte tid. På kort
tid har kommunen altså fået genoprettet
vejstrækningerne, og behovet for løbende
udbedringer og lapning af asfalt er formindsket. Kalundborg Kommune skønner,
at vejkapitalen er forøget.

Ud fra et politisk ønske om at fremtidssikre vejnettet, sikre bevillinger og forenkle
administrationen valgte Kalundborg
Kommune i 2011 at udbyde vedligehold af
de slidte vejbelægninger. Kontrakten blev
vundet af entreprenøren Pankas A/S til en
samlet værdi af knap 110 mio. kr. og omfatter 620 km vej samt 20 km stier, der skal
vedligeholdes i løbet af 15 år.
Den nye funktionskontrakt har givet en
række stordriftsfordele. Bl.a. behøver kommunen ikke længere at udvikle løbende
små udbud med tilhørende materiale- og
sagsfremstilling. Det har sparet kommunen for administrativt arbejde.
Modellen har været med til at sikre kontinuitet i samarbejdet i perioder med nye
medarbejdere hos de involverede parter.
Omfanget af aftalesæt kan dog være
udfordrende at skulle sætte sig ind i.

Da Kalundborg har været en af de første
kommuner med en funktionskontrakt,
har kontraktstyringen i sig selv været en
læreproces. Der har ligget et arbejde i at
definere grænseflader mellem kommunens og leverandørens opgaver, ligesom
kommunen vurderer, at der har været et
behov for større faglighed i forbindelse
med styringen af kontrakter og anvendelsen af vejdatasystem i forbindelse med
opsamling, opdatering og anvendelse af
data til planlægning. Kommunen vurderer
dog, at lærepengene er godt givet ud på
den lange bane.
Kalundborg Kommune fremhæver følgende erfaringer:
• Politisk prioritering har
været afgørende for projektets
forankring i forvaltningen og
for den offentlige opmærksomhed.
• Som udgangspunkt opnår kommunen
et aftalt tilstandsniveau på vejene,
men har i princippet ikke indflydelse på
løsningsmetoden, ud over hvad der er
aftalt i kontrakten. Derfor er det vigtigt,
at kontrakten tillader en vis fleksibilitet i
forhold til muligheder for tilpasninger.
• Der skal være klarhed om indhold og
ansvarsfordeling fra begge sider i kontrakten og løbende statusmøder mellem
udbyder og leverandør for at forventningsafstemme og sikre fremdrift.
• Datagrundlaget bør være på plads fra
start. For Kalundborg Kommune har det
krævet specifikke fagkompetencer for at
kunne udnytte RoSy-vejforvaltningssystemet.
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Fordele

Nøgletal

• Budgettet til vejbelægninger låses fast i kontraktperioden, hvilket betyder sikkerhed for vedligeholdelse af veje og forøgelse af vejkapitalen.

• Kalundborg Kommune har ca.
49.000 indbyggere.

• Kontrakten er baseret på, at der fastsættes servicemål for vejenes tilstand. Dette
betyder, at der som udgangspunkt ikke foreskrives specifikke løsninger, men at
entreprenøren skal leve op til et serviceniveau (eksempelvis udtrykt i krav til revner i
vejen eller jævnhed på vejen).

• Kommunen dækker et areal på
575 km² og råder over 840 km vej.

• Kommunen behøver kun en lille administrativ bemanding til styring af kontrakt.
• Der sikres en robusthed i forhold til medarbejderudskiftning hos kommune og leverandør.

Ulemper
• Budgettet til vejbelægninger låses fast i kontraktperioden, hvilket betyder, at en del
af kommunens budget er disponeret for en længere periode og derfor ikke kan finde
alternative anvendelser.
• Kommunens økonomiske gevinst er usikker, fordi kontraktens pris reguleres med
asfaltprisindeks, hvilket er skævt i forhold til kommuneindeks.
• Der er grænseflader til andre fagområder, som ikke er omfattet af aftalen, fx kantarbejder, afvanding og afstribning. Det kan skabe rum for konflikter i forhold til
skadesårsager, udførelsestidspunkter og koordinering af arbejder.
• Udlægning af asfalt kan ske på uhensigtsmæssige tidspunkter, og asfalt leveres i
den laveste kvalitet.
• Unøjagtigheder i datagrundlag, alt efter hvilket udgangspunkt man har i kommunen, kan give overraskelser i forbindelse med konkrete arbejder.
• En lille administrativ bemanding kan medføre en sårbarhed i forvaltningen i form af
et potentielt kompetencetab.
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