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173.        Organisering af driftsopgaver indenfor Vej- og 
Parkdrift fra 2012 

Beslutningstema 

At fastlægge rammen for kommunens vedligehold på vej og parkområdet 2012-14. 

Økonomi 

De foreslåede ændringer vil betyde en besparelse i driftsudgifterne på kr. 200.000 i 2012 og 
kr. 600.000 i efterfølgende år. Budgettet vil tilsvarende kunne reduceres. 

Serviceniveau opretholdes på nuværende niveau.  

Den nuværende entreprise 2 (distrikt Vest) koster i dag kr. 4.700.000. Denne opgave vil 

fremtidigt kunne løses for kr. 3.600.000 ved Hedensted kommunes materielgård plus kr. 
500.000 til outsourcede opgaver, ialt 4.100.000 kr. 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Omlægning af driftsarbejder i en offentlig virksomhed er omfattet af lov om 

virksomhedsoverdragelse. Mandskab, der er beskæftiget indenfor de opgaver der berøres af 
omlægningen, skal tilbydes virksomhedsoverdragelse. 

Ni mand, der er ansat i entreprise 2 (distrikt Vest), skal tilbydes virksomhedsoverdragelse til 
materielgården i Hededensted Kommune, såfremt indstilling godkendes. 

Spørgsmålet er vendt med kommunens personaleafdeling. 

Historik 

Opdeling af driftsopgaver indenfor Vej og Park, drift blev behandlet på møde i Teknik og 

Miljøudvalget den 30. maj 2011. Der blev her besluttet at gennemføre en mere ensartet 

varetagelse af opgaver i hele kommunen i enten privat eller offentlig regi. Ved behandlingen 

den 30. maj blev der peget på en løsning, hvor opgaver skulle skifte mellem offentlig og privat 
regi, med en mindre øget mængde af opgaver, der skulle løses ved egen materielgård.  

Følgende parametre skulle danne grundlag for afgrænsning mellem offentlig og privat regi: 

- Økonomi 

- Sammenhæng i opgaven. Enten materielt, arbejdsmæssigt eller styringsmæssigt 

- Ensartet service i kommunen 

- Erfaringer fra den hidtidige opgavevaretagelse 

Eksisterende udbud af driftsentrepriser på klasse 1 veje (entreprise 1) og distrikt Vest 
(entreprise 2) udløber pr. 31. marts 2012.  
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Rambøll lavede i 2010 en analyse af driftsområdet i Vej og Park. Analysen er behandlet på 
Teknik og miljøudvalget den 21. maj 2010 og i Økonomiudvalget den 20. september 2010.  

Analysen peger på nogle økonomiske potentialer der kan gennemføres uden ekstra 

omkostninger til administration og ledelse på egen materielgård. Den i analysen beregnede 

besparelse, ved insourcing af opgaver vurderes at være generelt dækkende for yderligere 
områder svarende til 5-10 medarbejdere. 

Sagsfremstilling 

I løbet af sommeren er organiseringen af driftopgaverne analyseret og sammenlignet på tværs 

i kommunen. Bearbejdning af området, er udført ud fra de parametre der var besluttet ved 

behandlingen den 30. maj. Denne bearbejdnng har ført til en ændret løsning, der vurderes at 

være mere attraktiv. Vi vil lade det meste af den nuværende entreprise 2 i distrikt Vest løse af 

kommunens egen materielgård. Entreprisen udbydes derfor ikke igen ved kontraktudløb den 1. 

april 2012. Det betyder, at de ansatte i HedeDanmark under entreprise 2 og de fleste opgaver 

overdrages til Hedensted Kommune. Enkelte opgaver udbydes dog til ekstern entreprenør 

inden. Det drejer sig om en vinterrute, fejning af kantsten i vest og afretning af grusveje i hele 

kommunen.  

Kommunens materielgård vil ved denne løsning udføre en række opgaver med en 

basisbemanding i hele kommunen og uden geografisk opdeling. Fordelingen mellem opgaver 
udført i eget regi og udliciterede opgaver er ens i hele kommunen. 

Den foreslåede tilpasning har følgende effekter:  

 Økonomisk gevinst på 600.000 kr/år 

 Kun én virksomhedsoverdragelse af personale. 

 Bestillerfunktion reduceres, idet vi oplever, at eget mandskab i forbindelse med deres 

færden i området i større grad selv iagtager og iværksætter opgaver, der ved en 

ekstern varetagelse måske ikke er indeholdt i kontrakt. Eget mandskab har råderet til 

selvstændigt at udbedre skader uden at spørge om lov. Vi får dermed løst mindre ad 
hoc opgaver uden den skal igennem en bestillerfunktion ved kommunen. 

 Råderet over eget mandskab giver mulighed for at omrokere medarbejdere til 

håndtering af akutte opgaver. Dette giver en større fleksibilitet i løsning af opgaver og 
et bedre beredskab. 

 Mulighed for at harmonisere og effektivisere på ensartede opgaver i hele kommunen 

 I milde vintre, hvor vinterbekæmpelse ikke fylder hele arbejdsdage, er der mulighed for 

at udføre fortovsrenoveringer, beskæringsarbejder og lignende indenfor lønrammen.  

 En øget intern varetagelse af vinterbekæmpelse indenfor lønrammen, betyder at hårde 

vintre ikke belaster konto for vintervedligehold i samme grad, som det opleves idag, så 
de årlige udsving mindskes. 

Ved gennemførelse af ovennævnte løsning udmøntes en besparelse på vejdriftkontier på 

sammenlagt kr. 200.000 i 2012 og kr. 600.000 i efterfølgende år. Det er i 2012 nødvendigt at 

investere i en del maskineri for at kunne udføre de ekstra opgaver. 

Serviceniveau opretholdes på nuværende niveau.  

Den nuværende entreprise 2 (distrikt Vest) koster i dag kr. 4.700.000. Denne opgave vil 

fremtidigt kunne løses for kr. 3.600.000 ved Hedensted kommunes materielgård plus kr. 
500.000 til outsourcede opgaver. 
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Opretholdelse af driftsorganisationens konkurrenceevne.  

Hedensted kommunens materielgårde fremstår i dag konkurrencedygtige i forhold til det 
private marked.  

Dette skal opretholdes og synliggøres ved at køre en proces de næste 2 år: 

 Vi arbejder os ind på den mest optimale måde at køre driften på tværs hen over 

kommunen. I denne periode indarbejdes de effektiviseringer, der kan opnås ved en 

omlægning af materielgårdenes driftsområder. Denne omlægning giver mulighed for at 

opnå nogle stordriftsfordele, idet områder kan afgrænses så disse tilpasses til 

maskinernes ydeevne. Vi vil i samarbejde med medarbejderne videreføre igangsatte 

initativer til at arbejde fleksibelt for at udnytte maskinerne. Samtidig omrokeres nogle 

af de arbejdsområder, der har været løst efter samme koncept i en årrække. De 
rutiner, der opbygges her, bliver udfordret. 

 Den interne time-sag styring opprioriteres, og alle arbejdsopgaver skal opmåles eller 

kortlægges, ved at sikre, at vores folk registrerer deres timer rigtigt. Samtidig skal 

vores registreringssystemet tilpasses, så vi får mulighed for at se den faktiske udgift 
indenfor de områder, hvor vi ønsker at måle os selv.  

Efter 2 år: 

 Evalueres de gennemførte ændringer. Er serviceniveauet opretholdt? Er 

målsætningerne beskrevet i 0-2 års perioden lykkes, og hvilke erfaringer er der opnået? 

Har dette betydet, at der er foretaget ændringer i driften, og er der foretaget 

justeringer mellem opgaver i privat og offentlig regi?  

 Vi kan gennem vores time-sag styring og opmåling/registrering af arbejdsopgaverne se, 

hvad det koster, at vedligeholde et givent område eller udføre den enkelte 

arbejdsopgave. Dette gør os klar til konkurrenceudsætte opgaver, på et hvilket som 
helst område.   

 Vi foretager en vurdering ud fra parametrene; økonomi og kvalitet, om der skal 

foretages en konkurrence udsættelse af et bestemte område. 

 Ændrede prioriteringer i serviceniveau kan hurtigt konsekvensvurderes og igangsættes. 

Entreprise 1 opretholdes i sin nuværende form som udliciteret, og genudbydes for en ny 
kontraktperiode på 3 år, med option om forlængelse på 2 år.   

NCC der i dag har entreprise 1 har meddelt, at de ikke ønsker at forlænge kontrakten. 

 

 

Administrationen indstiller, 7. november 2011, pkt. 152: 

at den nuværende entreprise 2, fremover varetages af Hedensted Kommune, med undtagelse 
af opgaverne kantstensfejning, afretning af grusveje og en vinterrute. 

at den beskrevne handlingsplan for opretholdelse af driftsorganisationens konkurenceevne 
følges op med en evaluering efter 2 års driftsperiode.  

at den nuværende entreprise 1 genudbydes. 

at budgettet reduceres som anført under økonomi. 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011, pkt. 152: 
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Videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget dog således, at budgettet først reduceres 
som anført fra 2013 og frem. 

Kommunikation 

Berørt personale og HedeDanmark A/S der har entreprise 2 (vest) orienteres om beslutningen. 

Lovgrundlag 

Lov om virksomhedsoverdragelse 

Beslutning 

Godkendt. 
Fraværende: Torben Frandsen. 
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