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„Den løbende dialog om drift
og udvikling som vi havde haft
før 1999, var fuldstændig død.
Fokus samlede sig om den be-
skrevne opgave, og dialogen
over de overordnede parkpo-
litiske helhedsbetragtninger
forsvandt.“

Sådan beskrev stadsgartner i
Herning Kommune, Lars Øster-
bye, sin oplevelse med BUM-
modellen i Grønt Miljø i 2004.
Det var tid til forandring, og
forandringen hed Helhedsori-
enteret Parkforvaltning
(HelPark) som blev udviklet i
samarbejde mellem kommu-
nale parkforvaltninger, private
anlægsgartnere og Skov &
Landskab. Det afgørende var
at skabe et dynamisk og tillids-
baseret partnerskab - fra før-
ste udkast til udbudsmaterialet
til dialogen mange år inde i
entreprisen. Og det hele skulle
begynde i Herning.

Debut som HalvPark
Men én ting er visioner, en an-
den ting virkelighed. I 2004
blev en mindre entreprise til
omkring 1 million kroner i Her-
nings forstad Snejbjerg ud-
budt og driftet efter HelPark-
principperne. Resten af kom-
munen kørte stadig videre ef-
ter de gamle principper i den
såkaldte BUM-model med ri-

På vej mod det ultimative samarbejde
Helhedsorienteret drift fik et officielt navn i 2004 da servicekonceptet HelPark startede op i
Herning. Hvordan er udviklingen af det optimale offentligt-privat samarbejde siden gået?
Af Lars Thorsen

gid grænsekontrol mellem be-
stiller og udfører. Helt indtil
2010.

Hvorfor har HelPark-koncep-
tet i løbet af de mange år ikke
bredt sig fra Snejbjerg til hele
kommunen? Det skyldtes bl.a.
at da entreprenøren HedeDan-
mark troppede op med store
plancher med udviklingsplaner
for flere af de grønne områ-
der, følte nogle af kommu-
nens planlæggere at arbejdet
blev taget fra dem, og udvik-
lingssamarbejdet - som er en
afgørende del af HelPark - løb
ud i sandet. I stedet kørte kon-
ceptet videre i det små hvor
entreprenøren kunne foreslå
små, fornuftige ændringer i
den daglige drift, men de sto-
re landvindinger udeblev.

På dette tidspunkt ramte
kommunalreformen også og
satte en bremseklods for man-
ge projekter. Sådan oplevede
Hans Villadsen det i hvert fald.
Han sad som bestiller i Herning
Kommune fra 2001 til 2006
hvor han skiftede til HedeDan-
mark og blev driftleder. En af
grundene til at Hans Villadsen
netop stoppede i 2006 var at
kommunalreformen så at sige
skar alle licitationer over.

„Jeg var kommunens eneste
mand som arbejdede 100%
som bestiller, og vi måtte ikke

lave kontrakter der strakte sig
over skæringsdatoen for kom-
munesammenlægningen. Dér
blev det hele undergravet og
stod bare der,“ fortæller Hans
Villadsen. Derfor ændrede fo-
kusset sig også i bestillerafde-
lingen, og der blev ikke taget
hånd om HelPark-konceptet.

Det rykker derude nu
Det betyder dog ikke at Hel-
Park blev gemt og glemt. Fak-
tisk kender næsten alle i den
grønne branche i dag til Hel-
Park og bruger det som fælles

platform ligesom med ‘Kvali-
tetsbeskrivelse for drift af
grønne områder’ fra 1998 som
skabte et fælles fagsprog.

Desuden læner mange kom-
muner sig op af hele eller dele
af HelPark-konceptet i deres
grønne udbud. Og det glæder
en af HelParks drivkræfter,
Thomas B. Randrup, som nok
er en af de personer i den
grønne branche med allerflest
hatte. Han er forretningsud-
vikler i HedeDanmark, adjun-
geret professor på Køben-
havns Universitet, medlem af
hovedbestyrelsen i Danske An-
lægsgartnere og var også driv-
kraften i HelPark og Den
Grønne Tænketank. Han vur-
derer at det forpligtende sam-
arbejde er ved at blive en del
af den fælles bevidsthed.

„Der sker et kæmpe ryk der-
ude lige nu, og vi ser flere og
flere udbud som ikke udeluk-
kende er på pris, men hvor 40-
50% afhænger af andre para-
metre. Det er enormt positivt,
specielt fordi alle kommuner
er presset økonomisk og alli-
gevel lader være med at ud-
byde 100% på prisen. Det skal
vi huske at anerkende det of-
fentlige for, men jeg mener nu
også at det er helt nødvendigt.
Lyngby-Taarbæk Kommune
har f.eks. netop udbudt drif-

Snejbjerg - først og sidst!
I 2004 blev plejen af det grønne i
Snejbjerg udbudt. Det var første
gang nogensinde at principperne i
HelPark blev anvendt. Ikke fordi
det hele var ved at gro til, men
fordi udbuddet var tilpas lille og
timet til at agere pilotprojekt. Men
kommunen fulgte ikke projektet
op. Foto: Thomas B. Randrup.

Ti år med grønne
driftsentrepriser

At de offentlige forvaltere
af grønne områder skal
konkurrenceudsætte drif-
ten er fast praksis. Derfor
udbyder stat og kommune
flere og flere store offent-
lige grønne driftsentrepri-
ser. Fra en usikker start er
vi i de seneste ti år blevet
klogere. Vi har fået bedre
udbud og bedre tilbud. Vi
gennemgår i en artikelserie
en række tilfælde med
både gode og dårlige erfa-
ringer - men som man i alle
tilfælde kan lære noget af.
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Den enkelte medarbejder er nøglen til den grønne drift i det daglige og
har viden som hele organisationen kan få gavn af. Derfor tager Herning
Kommune bl.a. medarbejderne med til kvalitetsvurderinger og arbejder
med konceptet ‘Min brave mand’. Medarbejderne skal ikke klippe hæk
for at klippe hæk, men fordi de ved at det er en vigtig del af områdets
funktion og æstetik. Formålet er at medarbejderne både skal føle ejer-
skab for opgaven som helhed og samtidig vide at der bliver lyttet til de-
res gode idéer. Foto: Herning Kommune.

ten af kommunens grønne
områder, og prøv at forestille
dig en sådan entreprise på op
mod 60 millioner kroner som
bliver styret af kontrolskema-
er. Det går simpelthen ikke.
Man er nødt til at samarbejde
langt mere effektivt og fleksi-
belt,“ siger Thomas B. Ran-
drup, men understreger at selv
om HelPark har flyttet bran-
chen, skal konceptet ikke have
hele æren.

Kvaliteten stiger
Og der er vitterligt sket en ud-
vikling siden 2004. Det mener i
hvert fald Hans Villadsen,
driftsleder i HedeDanmark.

„HelPark betød i hvert fald
at vi fik spurgt os selv hvad vi

ville med vores parker og
grønne områder og fik lavet
målbeskrivelser for det hele.
Og når jeg sidder og kigger på
de udbud som kommer fra
kommunerne i dag, så er de
langt bedre end dem jeg sad
og lavede for seks år siden.
Det er en væsentligt højere
kvalitet på få år, og jeg mener
bl.a. at især begrebet partne-
ring er blevet mere veldefine-
ret,“ forklarer Villadsen.

Det gælder også i Herning
Kommune hvor HedeDanmark
har vundet de 30% af kommu-
nens grønne opgaver der ud-
liciteres. Her kan Hans Villad-
sen sagtens mærke at den
skarpe opdeling og skemalag-
te kontrol under BUM-model-

len er væk og er ved at blive
udskiftet med et forpligtende,
udviklende og helhedsorien-
teret samarbejde.

„HelPark-tanken er jo et
stort skridt væk fra tanken om
at ‘jeg er bygherre, og du er
udfører. Jeg bestemmer, og du
skal klappe hælene sammen’.
Det er et totalopgør med den
gamle form. I stedet udvikler
vi samarbejdet i en positiv ånd,

lærer af hinandens kompeten-
cer og ender måske med at ar-
bejde sammen helt ud i den
praktiske del,“ fortæller Hans
Villadsen.

Tung BUM uden mål
Det er slut med BUM i Herning
Kommune. Her sidder Peter
Dalsgaard i dag som afdelings-
leder for Drift. Han var i sin tid
med til at udvikle BUM i kom-
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munen, og han var også med i
det videre arbejde. „Men det
vi begyndte at kunne se i 2008
var at administrationen af
BUM begyndte at blive tung.
Der sker det at man bruger
meget tid internt i kommunen
på at bestille ved hinanden, og
det giver jo ikke nogen vær-
di,“ siger Peter Dalsgaard.

Det medførte til sidst at
kommunen lagde BUM-model-
len på hylden og fra 2010 til
2011 indførte ‘Helhedsoriente-
ret drift’, HOD. Som navnet
antyder har HOD bl.a. det hel-
hedsorienterede fokus til fæl-
les med HelPark. Og helheden
skal med for at holde fokus på
det primære mål.

Som det hed i 2004: „I man-
ge forvaltninger er driftsopga-
verne defineret med det (na-
turlige) primære mål at vedli-
geholde arealerne. Dette fo-
kus på driften har i mange til-
fælde fjernet fokus fra arealer-

nes egentlige formål - at fun-
gere som rum for oplevelser,
rammer for hvile eller fysisk
udfoldelse og så videre.“

Når man fokuserer for me-
get på selve opgaven, fortoner
helhedsperspektivet sig. Der-
for er et af kerneområderne i
HelPark at planlæggerne skal
koncentrere sig om de store
linjer og målsætninger og ha-
ve tillid til at driftsfolkene løf-
ter den konkrete opgave godt
nok „Men det kræver at rådgi-
verne eller kommunerne krid-
ter banen op og siger at de er
klar til næste niveau,“ under-
streger Thomas B. Randrup.

Går efter potentialet
Hvordan når vi næste niveau?
Hvordan man får opbygget et
samarbejde som sikrer at de
grønne områder ikke bare le-
ver op til kontrakten, men
(gisp!) op til deres potentiale?
Ifølge Peter Dalsgaard går

kommunen og entreprenøren
HedeDanmark netop nu i
gang med en række tiltag som
kan sikre fælles fodslag så alle
entreprisens parter udvikler
sig, og byens grønne områder
gør det samme.

„I vores arbejde med HOD
måler vi jo os selv på fire para-
metre: økonomi, medarbejder-
tilfredshed, borgertilfredshed
og kvalitet. Og f.eks. i forhold
til kvalitet, så vil vi til at tage
entreprenørens folk med ud
når Drifts interne områder bli-
ver vurderet, eksempelvis med
input fra en ekstern rådgiver,
og på samme måde vil vi tage
ud til entreprenøren når deres
områder skal vurderes. Her vil
vi sammen diskutere områdets
helhed og ikke se på hvordan
en stump græs er klippet. Tan-
ken er at det vil skabe en fæl-
les forståelse for
parkpolitikkens udbredelse i
både de udliciterede og ikke-
udliciterede områder og samti-
dig lære af og få gode ideer af
hinanden,“ fortæller Dals-
gaard. Og pointerer at man
ikke kan tale om ‘det ultimati-
ve samarbejde,’ da arbejdet

Renhold udgør en væsentlig del af de opgaver som entreprenørens eller
- som her - kommunens driftsfolk må tage sig af. Herning Kommune
beholder 70% af de grønne driftsopgaver i egen stald og udliciterer de
30% hvor de føler sig bedst og billigst for at benchmarke sig selv og
forbedre det offentligt-private samarbejde. Foto: Herning Kommune.

med at optimere samarbejdet
aldrig kan anses for afsluttet.

Byder op til dans
I HedeDanmark forklarer Tho-
mas B. Randrup at virksomhe-
den nu vil invitere kommunens
folk med til virksomhedens
egne driftsudviklingsmøder
hver 14. dag. „Vi lukker dem
indenfor så de kan høre up-
front hvad der sker i felten.
Det er jo netop et af de store
bekymringspunkter i kommu-
nerne når de udliciterer deres
drift - at de mister berøring
med deres grønne områder.“

Det skarpe skel mellem dem
og os er altså ved at forsvinde
på de store driftsopgaver, men
Thomas B. Randrup understre-
ger at selv om samarbejdet
med Herning Kommune er
spændende og rummer man-
ge muligheder, er der stadig
stor forskel på ‘et godt samar-
bejde’ og ‘partnering’.

„Alle vil have et godt samar-
bejde. Det har vi alle interesse
i. Men partnering er noget an-
det. Det handler om at vi giver
hinanden et medansvar og by-
der hinanden op til dans. I He-
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deDanmark arbejder vi bl.a.
med åbne regnskaber og inci-
tamenter hvor vi lægger alt
frem, også vores avance, og af-
taler hvad pengene skal gå til
hvis vi tjener mere end den af-
talte sum. HelPark i 2004 lagde
op til en standardpleje hvor vi
kunne arbejde tættere sam-
men ved alle ekstra- og udvik-
lingsarbejder. Her i 2012 har vi
mange eksempler på åbne
regnskaber som jeg mener er
det ultimative samarbejde. Vi
fjerner den sidste rest mistillid
og bliver tildelt et totalt med-
ansvar,“ forklarer Randrup.

Åbne regnskaber
En af de ‘bestillere’ som Hede-
Danmark har haft gode erfa-
ringer med at køre fuld part-
nering med, er Vejdirektora-
tet. HedeDanmark har i snart
tre år kørt med åbne regnska-
ber på en entreprise i Midt- og
Vestjylland om vedligeholdelse
af sideanlæg og restepladser.

„Vi har lagt kortene på bor-
det. Hvis vi siger at medarbej-
der A får 150 kroner i timen,
og medarbejder B får 157 i ti-
men, så ganger vi den pris
med en faktor som dækker

personaleomkostningerne, og
dertil lægger vi så en procent-
sats som er vores avance. De
tal har Vejdirektoratet alle set
og godkendt. Alle penge som
kommer ind derudover, er gå-
et til en fælles incitamentspul-
je,“ fortæller Hans Villadsen
fra HedeDanmark. I denne
pulje er pengene brugt på et
æstetisk løft af restepladserne,
bl.a. udtyndinger og beskærin-
ger og etablering af bedre
borde og bænke.

„Samtidig har jeg skulle op-
retholde en såkaldt jobbank
med forbedringsforslag som
Vejdirektoratet kunne vælge i
når der var penge at bruge, og
det har der været hvert år,“
pointerer Hans Villadsen.

Vejdirektoratets folk ser alt-
så på de store linjer, visioner
og politikerpleje og lader
driftsfolkene koncentrere sig
om driften og udviklingen af
de områder de arbejder i.

En brik i det store spil
Åbne regnskaber og partne-
ring er endnu ikke på plads
mellem HedeDanmark og Her-
ning Kommune, men det er
værktøjer som også kan afprø-

ves i Herning Kommune, un-
derstreger Peter Dalsgaard.
Man er netop ved at begynde
med åbne regnskaber på nog-
le af ekstraarbejderne i de tre
entrepriser som HedeDanmark
har med kommunen.

„Vi har en vision for samar-
bejdet med private entrepre-
nører i kommunen. Den lyder
at inden for driftsopgaver an-
vendes udlicitering som et læ-
ringsinstrument, nemlig til at
benchmarke udvalgte ydelser
tilpasset et niveau hvor det
harmonerer med en optimal
egenproduktion,“ fortæller
Peter Dalsgaard.

Visionen understreger samti-
dig at den private grønne en-
treprenør blot er en brik i
kommunens store puslespil.
Der er dog ingen tvivl om at
både Herning Kommune og
HedeDanmark er ved at inten-
sivere samarbejdet og har sto-
re forventninger til det. Som
Peter Dalsgaard siger: „Det er
derfor vi ikke byder på de 30%
vi udbyder, for vi vil gerne
samarbejde, og vi ønsker ikke
at være konkurrenter med vo-
res private entreprenører. Man
kan ikke forvente at virksom-

heden slår dørene helt op hvis
man skal være konkurrenter
om fire år igen.“

Ikke solgt på HOD
Der er dog en grund til at
kommunen mest taler om
HOD, og  entreprenøren mest
taler om HelPark. For mens
HelPark mest fokuserer på
samarbejdet mellem offentlig
forvaltning og  entreprenør, er
HOD mere fokuseret på kom-
munens interne håndtering og
udvikling af driften. Det sker -
som i HelPark - for at sikre at
man skaber værdi for borger-
ne, men også for at vise politi-
kerne at forvaltningen skaber
værdi for borgerne.

På de seneste Danske Park-
dage er det gang på gang un-
derstreget at man skal kunne
dokumentere det grønnes po-
sitive virkning og retfærdiggø-
re bevillingerne. Her er HOD
en fordel fordi der skabes klar-
hed over både borgertilfreds-
hed og kvalitet. Selv en halv-
blind politiker kan se hvad han
får for pengene. HelPark foku-
serer også at på skabe den
fagligt bedste ydelse. Det skal
ske gennem et forpligtende
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offentligt-privat samarbejde
der sikrer udvikling merværdi i
de grønne områder.

Derfor er Thomas B. Ran-
drup heller ikke solgt på HOD
som ud over Herning bliver
praktiseret i København, Aal-
borg og Slagelse. „Men jeg sy-
nes selvfølgelig at det er fint
at de udbyder noget som de
ikke selv byder på. Det betyder
at der ikke er noget kontrol-
udbud som kan være svært at
gennemskue, men jeg synes at
samarbejdet bagefter stadig
kan forbedres. I Aalborg er vi
f.eks. i gang med et mere in-
tensivt samarbejde end bare at
være benchmarking-kollega,“
lyder det fra den Randrupsom
da også mener at udviklingen
går i den rigtige retning.

„Vi har gennem 30 år været
på vej væk fra stadsgartneren,
men nu er vi igen ved at samle
os i enhedsforvaltningen. Cirk-
len er ved at slutte,“ siger Tho-
mas B. Randrup. Han har fået
en føler fra den danske ambas-
sade i Australien om at fortæl-
le om offentligt-privat samar-
bejde i Danmark. Fordi vi er så
gode til det. Skridtet skal bare
tages fuldt ud. ❏

Glade medarbejdere i Herning Kommune. Gennem projektet ‘Min
brave mand’ skal medarbejderne føle sig som en del af noget større
og vigtigere end blot at klippe græs. Samtidig skal deres viden stilles til
rådighed for planlæggerne, for når man kan se at der bliver lyttet og
at ens gode idéer blier til noget, så stiger ejerskabet for opgaven.
Foto: Herning Kommune.


