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Krokus i midterrabatten 
og ny asfalt gør  borgerne i 
 Kolding Kommune glade.

/ af  irene Brandt

”Det, som har givet Driftsafdelingen mest aner-
kendelse fra borgerne, er de blomstrende kro-
kus i midterrabatten på indfaldsvejene om for-
året. De er et godt eksempel på, at man kan 
skabe god kvalitet for 50.000 kroner om året,” 
siger Kalle Stærk, der er afdelingsleder i Driftsaf-
delingen i By- og Udviklingsforvaltningen i Kol-
ding Kommune.

Efter foråret kommer sommeren, og så skal 
græsrabatterne slås. Det blev  de to gange om 
året i Kolding Kommune, hvilket  førte til så 
mange indsigelser fra borgere, som ikke bryder 
sig om langt græs, at frekvensen ret hurtigt blev  
ændret til én gang pr. måned.

”Til gengæld er det slut med at lægge krokus 
hvert efterår, og efterhånden som vejsaltet får 
ødelagt løgene, vil de helt forsvinde fra midter-
rabatterne,” supplerer vejingeniør Roland Ras-
mussen.

Det er vigtigt for både Kalle Stærk og Roland 
Rasmussen, at Driftsafdelingen imødekommer 
borgernes ønsker til kvaliteten af vejene i kom-
munen. De beskæftiger sig derfor også løben-
de med effektiv ressourceudnyttelse i drifts-
afdelingen, og på Vejforum i begyndelsen af 
december har de et indlæg, hvor de også rej-
ser debatten.

Er bunden nået?
Kalle Stærk fortæller, at da han startede som 
afdelingsleder i Driftsafdelingen for ti år siden, 
havde han syv A4-ark, med forslag til, hvor der 
kunne spares i afdelingen. Forslagene er blevet 
fl ittigt brugt siden, og i dag er der kun ½ side til-
bage - og hvad skal man så ty til, når politikerne 
år efter år vedtager budgetter, der ikke tilgode-
ser vejområdet?

”Politikerne forstår det godt. De ved godt, at 
det går den gale vej; men alligevel ender det 
som regel med, at vi igen ikke blev tilgodeset, 
når budgetterne var vedtaget i byrådet. Så er 
det, man tænker: Er vi ikke gode nok til at ar-
gumentere for vores veje?” siger Kalle Stærk og 
fortsætter:

”Hvis vi skal klare os i konkurrencen med 
de andre områder i kommunen, hvilke argu-
menter skal vi så bruge? Jeg kan ikke huske, 
borgere nogensinde er mødt op med banne-
re foran rådhuset for at protestere over hulle-
de veje - ikke at jeg hermed opfordrer borgerne 
til at gøre det; men jeg ville ønske, at vejvedli-
geholdelsen fyldte mere i den offentlige debat, 
end det i dag er tilfældet. Der er jo ikke så me-
get vundet ved at bygge et fl ot, nyt plejecenter, 
hvis rollatorbrugere ikke kan komme derhen på 
grund af skæve fortove og manglende vinterve-
dligeholdelse!”

407 stillinger i udbud
Politikerne i Kolding Kommune har taget initia-
tiver, der skal fremme ønsket om mere vedlige-
holdelse for færre penge. 11. oktober vedtog 
Teknik- og boligudvalget,  en udbudsstrategi, 
der på sigt kan  sende samtlige driftsopgaver 
på det tekniske område i udbud. Det betyder, 
at 407 medarbejdere fra tre områder kan blive 
berørt. De tre områder er: vej- og parkområdet, 

ejendoms- og bolig-
området samt forsy-
ningsområdet.

Inden for vej- 
og parkpolitikområ-
det foreslår udvalget 
en lang række opga-
ver konkurrenceud-
sat hvert år i perio-
den 2011-2013. Det 
drejer sig bl.a. om op-
gaverne vedrørende 
slidlag, afmærkninger, 
renholdelse af færd-
selsbaner, indkøb/lea-
sing af maskiner og ma-
teriel mv.

I forhold til store drifts-
områder som parker, le-
gepladser, strande, skove 
mv. forudsætter en kon-
kurrenceudsættelse dog en 
omfattende registrering af 
opgaverne, som vil blive gen-
nemført i 2011-2012 såle-
des, at der kan foretages hel 
eller delvis konkurrenceudsæt-
telse af opgaverne fra 2012.

”Jeg har en klar forventning 
om, at vi kan klare os i konkur-
rencen med private leverandø-
rer, for vores afdeling kan løse 
opgaven bedst og billigst - år efter 
år,” siger Kalle Stærk, som ikke fryg-
ter konkurrenceudsættelsen; men 
han er forberedt på, at kravet om ud-
bud af alle opgaver kan ændre kom-
petencebehovet i administrationen:

”Der vil selvfølgelig stadig være brug 
for ingeniører som Roland og mig; men 
vi får også brug for jurister, som kan sikre, 
at kontrakterne med leverandørerne strik-
kes rigtig sammen,” siger Kalle Stærk, som 
personligt peger på muligheden for at indgå  
partneringaftaler frem for traditionelle udbud. 
Roland Rasmussen supplerer:

Hvilke argumenter 
skal vi bruge?

” Udbud kan ende 
med voldsomme kontrol-
foranstaltninger, som ska-
ber frustrationer både 
hos leverandørerne 
og bestillerne.  ”Roland Rasmussen, ingeniør, Driftsaf-
delingen, By- og Udviklingsforvaltnin-
gen, Kolding Kommune.
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”Alle kan komme med et bud - og det er 
den billigste, der får opgaven - så vi har in-
gen indfl ydelse på, hvem der bliver valgt. Det 
kan altså ende med, at fi rmaer, vi har mindre 
gode  erfaringer med, vinder udbudet. Det 
kan ende med voldsomme kontrolforan-
staltninger, som skaber frustrationer både 
hos leverandørerne og bestillerne, og det 
vil vi for alt i verden gerne undgå gennem 
dialog med de eksterne leverandører” 

Funktionskontrakter hvor vedligehol-
delsen af vejen udbydes til en privat 
entreprenør for en længere årrække, 
kan også komme på tale.

”Funktionskontrakterne kan 
være gode, fordi de sikrer, at der 
er afsat penge til vejvedligehol-
delsen langt ud i fremtiden. 

Især uden for byerne er det en 
oplagt mulighed; men inde i 

byerne er der så mange an-
dre interessenter, der skal 

inddrages i arbejdet med 
at vedligeholde vejene, 

at området ikke er eg-

net til funktionskontrakter,” siger Kalle Stærk. 
Hvert år laver Driftsafdelingen en plan sam-
men med forsyningsselskaberne, som sikrer, 
at opgravningen og vedligeholdelsen af veje-
ne koordineres.

Lytter til borgerne
Når pengene ikke rækker, gør Driftsafdelingen 
i Kolding Kommune det samme som kollega-
erne i resten af landet: De skruer ned for ind-
satsen, dér, hvor det er muligt.

”Man kan lappe hul på hul i vejene, i ste-
det for at lægge et nyt slidlag; men en dag er 
der huller mellem lapperne, og så er der ikke 
noget til at holde den nye lap på plads. Det er 
heller ikke lappede veje, borgerne vil have. De 
elsker ny asfalt, som både visuelt er pænere 
at se på, end lappede veje, og som også er 
langt bedre at færdes på - for eksempel på cy-
kel og rulleskøjter, ” siger Roland Rasmussen. 
Kalle Stærk tilføjer:

”Det handler om, at vi hele tiden skal pri-
oritere indsatsen. Vejbelysningen er i Kolding 
som i andre kommuner også blevet inddra-
get i besparelserne med det resultat, at 2/3 
af vejbelysningen slukkes i tidsrummet 21-
06 - hele året. Det er resulteret i så mange 
klager, at det formodentlig ændres - enten at 
færre lygter slukkes, eller at tidsrummet, hvor 
lyset er slukket, indskrænkes; men når det så 
er sagt, synes jeg også, vi skal være opmærk-
somme på, om de besparelser, vi høster ved 

at slukke lyset og lappe vejene i stedet for at 
lægge nyt slidlag, ikke opvejes af udgifter på 
andre områder - for eksempel som følge af, at 
der sker fl ere uheld - eller i form af tabt livs-
kvalitet for borgerne, der ikke tør færdes på 
gaderne, når lyset slukkes.”

Det er ofte på lang sigt at konsekvenserne 
viser sig, og det er heller ikke altid, at man er 
opmærksom på sammenhængen.

”Det er svært, fordi ’ulykken’ ikke sker her 
og nu, når man skærer ned på vejvedligehol-
delsen på samme måde, som hvis man skæ-
rer ned på antallet af hjemmehjælpere; men 
vejene er lige såvel en vigtig del af alle borge-
res liv,” siger Kalle Stærk og fortsætter:

”I Driftsafdelingen lytter vi selvfølgelig til 
borgerne. Det er dem, der lægger pengene 
til afdelingens drift; men vi får mange henven-
delser fra borgere, der fortæller, hvor det er 
galt, og det skal jo ikke være sådan, at penge-
ne bruges dér, hvor folk råber højest. Hoved-
reglen er, at fl est mulig mennesker skal have 
mest mulig gavn af vores indsats.”

Kalle Stærk oplyser dog, at der er lys at 
skimte for enden af tunnelen, idet der i det 
netop vedtagne budget for perioden 2011 
– 2014 er afsat øgede midler til vejvedlige-
holdelsen. Om det så skyldes, at vi er ble-
vet bedre til at argumentere for vigtigheden 
af gode veje, eller det skyldes kommunens 
generelt forbedrede  økonomi, kan han kun  
gisne om.  

” Jeg kan ikke huske, bor-
gere nogensinde er mødt op 
med bannere foran rådhu-
set for at protestere over hul-
lede veje - ikke at jeg hermed 
opfordrer borgerne til at gøre 
det; men jeg ville ønske, at vej-
vedligeholdelsen fyldte mere 
i den offentlige debat, end 
det i dag er tilfældet.  ”Kalle Stærk, afdelingsleder i  Drifts-
afdelingen,  By- og Udviklingsforvaltningen, 
Kolding Kommune.

Afdelingsleder Kalle Stærk (tv) og inge niør 
 Roland Rasmussen fra Driftsafdelingen i 
By- og Udviklingsforvaltningen i Kol-
ding  Kommune er på Vejforum i begyndel-
sen af december med et indlæg om, hvordan 
man får mere vedligeholdelse for pengene.
Foto Marianne Grøndahl/Scanpix.


