Frederikssund indfrier forventningerne til deres udbud af park- og
vejdriften

Langt de fleste kommuner har ikke konkurrenceudsat deres park- og vejdrift. Det er på trods af, at
erfaringer fra blandt andet Frederikssund Kommune viser, at der er store effektiviseringsgevinster
ved at konkurrenceudsætte park- og vejdriften.
Frederikssund Kommune konkurrenceudsatte for første gang deres park- og vejdrift i 2011.
Kommunen har i 2017 forlænget kontrakten frem til april 2019, men samarbejdet kan potentielt
løbe frem til april 2020. Det har de gjort, fordi de har fået deres forventninger til udbuddet indfriet.
Frederikssund Kommune havde ved kontraktens indgåelse tre hovedforventninger: 1) at
kommunen kunne få en større økonomisk gevinst, 2) at kommunen ville få et ensartet
kvalitetsniveau på tværs af deres arealer og 3) at sikre sig mod forfald af kommunens parker og
veje, som følge af misvedligeholdelse.
Udbuddet effektiviserede opgavevaretagelsen i en sådan grad, at kommunen kunne realisere en
økonomisk gevinst på 10 millioner kr. om året igennem hele perioden. Den økonomiske gevinst
fremkom ved, at kommunen effektiviserede driften for 5 millioner kr. i forbindelse med
kortlægningen af opgavebeskrivelsen. Derudover kunne leverandøren effektivisere driften for
yderligere 5 millioner kr. Udover den økonomiske gevinst resulterede kommunens kortlægning af
opgavebeskrivelsen i, at kvalitetsniveauet blev harmoniseret på tværs af kommunen. Dette har
sikret parkerne og vejene mod forfald, da alle områder nu bliver vedligeholdt. Dette er i høj grad et
resultat
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opgavevaretagelsen af kommunens arealer, parker og veje forud for udbuddet.
Erfaringerne fra Frederikssund Kommune viser, at de danske kommuner kan opnå store
effektiviseringsgevinster og en tilfredsstillende kvalitet, når de kortlægger deres opgavevaretagelse
i forbindelse med et udbud.

”Vi er i Frederikssund Kommune tilfredse med, at vi valgte at udbyde vores park- og
vejdrift, da vi har fået vores forventinger til udbuddet indfriet. Udbuddet har således
givet os et ensartet kvalitetsniveau og en effektiviseringsgevinst”.
-

Karsten Sunne Haslund, Vej- og Parkchef i Frederikssund Kommune.

