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FORORD  
 
 
 
Kommunekonsult AS tilbyr kommuner, fylkeskommuner, kommunale virksomheter, 
statlige foretak, fagforeninger, fagforbund og organisasjoner rådgivning knyttet til 
deres arbeid med utvikling, omstilling, effektivisering og gjennomføring av sin 
virksomhet. Selskapet skal gjennom sitt arbeid bidra til en veldrevet og økonomisk 
solid offentlig sektor. Effektiv og forsvarlig bruk av samfunnets fellesressurser og 
under god og åpen demokratisk styring er et viktig fokusområde for selskapet.  
 
De oppdrag som Kommunekonsult AS gjennomfører skal ha et klart utredningspreg 
og hvor produktene i hovedsak er rapporter og notater med vekt på dokumentasjon 
og med mulighet for etterprøvbarhet. 
  
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet Oslo. Beskrivelser, 
analyser og konklusjoner står fullt ut for Kommunekonsult AS sin regning.  
 
Selskapet håper vi med denne rapporten kan bidra til en opplyst diskusjon om 
hvorvidt driften av Oslo kommunes parker fortsatt skal ivaretas av private 
leverandører eller om kommunen skal ta tilbake parkdriften i egen regi. 
 
 
 
Oslo, desember 2021 
 
Gunnar Gussgard 
Daglig leder  
Kommunekonsult AS 
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SAMMENDRAG 
 
Oslo	kommune	driftet	byens	parker	i	egenregi	fram	til	2011,	da	pardriften	ble	
satt	ut	på	anbud.	Oppdragsgiver	som	er	Fagforbundet	Oslo,	har	ønsket	å	få	
vurdert	om	fortsatt	privat	drift	av	kommunens	parker	er	hensiktsmessig,	eller	
om	parkdriften	bør	tas	tilbake	til	kommunal	egenregi	og	hvilke	forhold	som	da	
bør	være	med	i	vurderingen.	

	
Det	er	større	eller	mindre	innslag	av	kjøp	av	parktjenester	i	de	store	kommunene	
i	Norge.	Situasjonen	har	vært	nokså	stabil	de	siste	årene.	I	den	grad	det	kan	
spores	en	utvikling	synes	denne	heller	å	ha	gått	i	retning	av	at	den	ordinære	
parkdriften	i	mindre	grad	utføres	av	private	leverandører	og	i	større	grad	av	
egen	kommunal	avdeling,	enn	det	motsatte.	Parkdrift	utføres	helt	eller	delvis	av	
private	leverandører	i	mange	(små	og)	større	kommuner	i	Sverige	og	Danmark.	
En	tidligere	trend	i	å	konkurranseutsette	parkdrift	ser	imidlertid	ut	til	å	ha	flatet	
ut.	En	del	kommuner	har	tatt	tilbake	deler	av	parkdriften	til	egenregi.	

	
Begrunnelser	for	å	anbudsutsette	kommunaltekniske	tjenester	generelt	har	først	
og	fremst	vært	økonomiske,	enten	i	form	av	lavere	pris	og/eller	høyere	kvalitet,	
og	det	er	ikke	uvanlig	å	betrakte	parkdrift	blant	den	type	tjenester	som	kan	egne	
seg	for	anbudsutsetting.	Det	foreligger	i	begrenset	grad	spesifikke	studier	av	
privatisering	av	parkdrift.	I	en	studie	av	anbudsutsetting	av	vegdrift	og	av	
parkdrift	i	flere	land,	fant	man	for	Norge	sin	del	at	den	gjennomsnittlige	
kostnadsendring	etter	konkurranseutsettingen	ga	en	økning	i	kostnadene	på	
10,3%,	mens	bare	12%	av	kommunene	erfarte	noen	kostnadsnedgang.	

	
Ut	fra	tilgjengelige	data	i	KOSTRA	og	i	kommunale	budsjetter	og	regnskaper	har	
det	ikke	vært	meningsfullt	å	se	på	utviklingen	i	Oslo	over	tid	sammenliknet	med	
andre	større	kommuner	som	har	valgt	andre	løsninger	for	sin	parkdrift	for	å	
f.eks.	kunne	avdekke	om	hvorvidt	kostnadsutviklingen	i	Oslo	har	vært	betydelig	
annerledes.	Økonomidata	i	publiserte	dokumenter	for	Oslo	er	også	på	et	så	
overordnet	nivå	at	de	ikke	er	anvendelige	for	konkrete	analyser	av	den	ordinære	
parkdriften.	Ut	fra	innsyn	i	kontrakter	om	parkdriften	i	Oslo	er	det	ikke	grunnlag	
for	å	trekke	bastante	slutninger	om	kostnadsutviklingen	i	forhold	til	omfang	og	
kvalitet,	og	om	den	har	vært	høyere	eller	lavere	enn	den	generelle	
kostnadsutviklingen	i	kommunene.	

	
I	denne	rapporten	er	det	derfor	ført	allmenne	resonnementer	for	sammenlikning	
av	personalkostnader,	kostnader	til	maskiner	og	utstyr,	kostnader	til	lokaler	og	
oppstillingsplasser,	kapitalavkastning,	fortjeneste	og	risiko,	
transaksjonskostnader	og	provenyeffekter.		Oppsummert	er	det	nok	først	og	
fremst	personalkostnader	og	da	særlig	knyttet	til	pensjon	som	gir	nevneverdig	
utslag	i	mulige	lavere	kostnader	ved	bruk	av	private	leverandører	til	parkdriften	
sammenliknet	med	kommunal	egenregi.	På	den	annen	side	vil	private	
leverandører	prise	inn	egen	administrasjon	og	egne	transaksjonskostnader,	egne	
oppstarts-	og	avviklingskostnader,	kapitalavkastning,	fortjeneste	og	risiko	i	sine	
tilbud.	Differansen	mellom	estimerte	totalkostnader	ved	henholdsvis	kommunal	
eller	privat	drift	bør	dermed	neppe	være	veldig	stor.	I	prinsippet	vil	pensjons-
kostnader	kunne	slå	så	kraftig	ut	at	totalkostnadene	ved	kommunal	drift	kan	
være	noe	høyere	enn	ved	privat	drift.	
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Dersom	Oslo	kommune	skulle	rekommunalisere	parkdriften	bør	ikke	kommunen	
få	dårligere	avtaler	med	leasing	av	maskiner	og	utstyr	enn	private	leverandører.	
Ved	evt.	egen	anskaffelse	av	maskiner	og	utstyr	vil	kommunen	normalt	ha	lavere	
rentekostnader	enn	en	privat	leverandør.	Kommunale	lokaler	og	eiendommer	
som	måtte	stå	ledige	eller	være	underutnyttet	vil	i	prinsippet	innebære	lavere	
kostnader	for	kommunen	enn	å	betale	en	privat	leverandør	for	selv	å	holde	
nødvendige	lokaler	og	eiendommer.	Kommunens	transaksjonskostnader	ved	
bruk	av	private	leverandører	til	parkdrift	vil	falle	bort,	men	kostnader	til	ledelse	
og	administrasjon	vil	kanskje	øke	tilsvarende.	

	
Øvrige	fordeler	ved	parkdrift	i	kommunal	egenregi	kan	stikkordsmessig	
oppsummeres	til	å	gjelde	løpende	tilpasning	av	tjenestene	til	miljøkrav,	
innbyggerkontakt	og	kvalitet	på	tjenestene,	samt	å	redusere	risiko	for	
ansvarspulverisering	og	utelukke	sosial	dumping.	Slike	fordeler	kan	vanskelig	
kostnadsberegnes.	Vektleggingen	av	slike	fordeler	kan	nok	i	noen	grad	avhenge	
av	partipolitisk	ståsted.	
	
Innsyn	i	kontrakt	fra	2012	da	Oslo	kommune	satte	ut	parkdrift	til	private	
sammenliknet	med	avtale	om	arbeid	i	samme	område	da	kommunen	«kjøpte»	
tjenesten	av	seg	selv,	viste	at	kontrakten	med	privat	leverandør	innebar	en	viss	
kostnadsreduksjon.	Seinere	økte	kontraktsprisen,	men	da	om	lag	i	takt	med	
relevant	indeks.	I	disse	sammenlikningen	er	imidlertid	ikke	tilleggsarbeider	
fanget	opp.	Med	bistand	fra	oppdragsgiver	er	det	gjort	anslag	på	personell-	og	
utstyrsbehov	ved	rekommunalisert	parkdrift	i	flere	av	de	områder	som	i	dag	
driftes	av	private.	Dette	er	sammenliknet	med	prisen	i	de	aktuelle	kontrakter	i	
dag.	Sammenlikningen	tilsier	at	prisen	hos	de	private	er	noe	lavere,	men	mindre	
enn	forskjell	i	pensjonskostnader	mellom	de	private	og	i	kommunen	skulle	tilsi.	
Disse	sammenlikningene	er	konsistente	med	de	mer	allmenne	resonnementene	
og	relevant	litteratur.	Dessuten	er	det	i	anslaget	på	personellbehov	ved	evt.	
rekommunalisering	tatt	høyde	for	en	bemanning	som	inkluderer	det	som	i	dag	er	
ordinære	tilleggsarbeider	og	som	faktureres	særskilt	fra	private	leverandører.	
Samlet	sett	indikerer	dette	at	evt.	rekommunalisert	parkdrift	i	Oslo	kan	være	
mer	effektivt	og	gi	lavere	totalkostnader	enn	dagens	ordning	med	kjøp	av	
parkdrift	fra	private	leverandører.	
	
Oslo	kommune	har	selv	grunnlagsmateriale	for	å	gå	videre	med	vurdering	av	å	ta	
tilbake	parkdrift	til	kommunal	egenregi.	Ved	at	parkdriften	i	flere	år	og	gjennom	
flere	anbudsrunder	har	vært	utført	av	private,	har	kommunene	god	oversikt	over	
kostnadene	(inkl.	tilleggsarbeider!)	for	parkdriften	i	de	enkelte	kontrakts-
områder	når	den	utføres	av	private.	Det	vil	således	være	rimelig	enkelt	for	
kommunene	å	lage	ganske	gode	estimater	på	hva	det	vil	koste	å	utføre	park-
driften	i	det	enkelte	kontraktsområde	i	kommunal	egenregi.	I	forbindelse	med	
dette	kan	det	avklares	hvilke	områder	og	oppgaver	som	skal	inkluderes	og	
hvordan	drift	i	egenregi	bør	organiseres.	
	
Kontraktene	om	parkdrift	med	private	leverandører	har	ulik	utløpsdato.	
Kommunen	kan	dermed	ta	tilbake	parkdriften	i	det	tempo	som	kontraktene	med	
private	leverandører	utløper.	Dette	kan	nok	innebære	at	visse	stordriftsfordeler	
ikke	lar	seg	umiddelbart	realisere,	men	på	den	annen	side	kan	kommunen	
gradvis	opparbeide	seg	erfaringer	ved	igjen	å	utføre	parkdriften	selv.		
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1. Oppdragsbeskrivelse inkl. avgrensning. 
	

Denne	rapporten	omhandler	momenter	som	er	viktige	når	man	vurderer	om	
drift	av	Oslo	kommunes	parker	bør	utføres	av	private	leverandører	eller	om	
parkene	bør	driftes	av	kommunen	selv.	

	
Oppdragsgiver	er	Fagforbundet	Oslo.		

	
Oslo	kommune	driftet	byens	parker	i	egenregi	fram	til	2011,	da	pardriften	ble	
satt	ut	på	anbud.	Oppdragsgiver	har	ønsket	å	få	vurdert	om	fortsatt	privat	drift	
av	kommunens	parker	er	hensiktsmessig,	eller	om	parkdriften	bør	tas	tilbake	til	
kommunal	egenregi	og	hvilke	forhold	som	da	bør	være	med	i	vurderingen.	
Oppdragsgiver	har	pekt	på	at	rapporten	fra	prosjektet	bl.a.	skal	inneholde	
elementer	om	økonomi,	kvalitet	og	miljø/klima.	Oppdragsgiver	har	ønsket	en	
vurdering	av	hvordan	driftsoppgaver	kan	organiseres	hvis	de	gjennomføres	i	
kommunal	egenregi.	

	
Prosjektet	har	hatt	et	blikk	på	drift	av	alle	grønne	lunger	innenfor	Oslo	
kommunes	markagrense	unntatt	øyene	i	Oslofjorden	og	gårdsdrift.	Prosjektet	
har	sett	på	dette	uavhengig	av	hvem	som	drifter	dette	i	dag	og	uavhengig	av	
hvilken	instans	i	Oslo	som	har	forvaltningsansvaret.	Underveis	i	prosjektet	har	
prosjektet	konsentrert	seg	mer	om	det	som	kan	defineres	som	ren	parkdrift.	I	
noen	grad	omtales	andre	tjenester	som	kan	knyttes	til	parkdrift,	men	disse	
tjenestene	er	ikke	nærmere	studert	som	sådanne.	

	
Kilder	er	offentlig	tilgjengelige	kommunale	dokumenter	(som	planer,	budsjetter,	
årsrapporter	og	regnskaper),	offentlig	statistikk,	studier	og	beskrivelser	av	
parkdrift	i	offentlig	og	privat	regi,	forskningslitteratur	om	konkurranseutsetting	
av	offentlige	tjenester	samt	møter	og	samtaler	med	representanter	for	
oppdragsgiver.	

	
Grad	av	privatisering	er	ofte	et	partipolitisk	stridsspørsmål.	I	noe	større	grad	er	
nok	den	ideologiske	diskusjonen	om	privatisering	knyttet	til	typiske	
velferdstjenester,	men	også	drift	av	kommunale	parker	er	gjenstand	for	
partipolitisk	diskusjon	i	mange	kommuner.	Denne	rapporten	er	forsøkt	skrevet	
slik	at	den	kan	tjene	som	grunnlag	for	en	pragmatisk	vurdering	av	momenter	
knyttet	til	hvorvidt	parkdriften	for	Oslo	kommune	fortsatt	skal	utføres	av	private	
eller	om	den	skal	utføres	av	kommunen	selv.	Rapporten	kan	forhåpentligvis	
være	til	nytte	uavhengig	av	partipolitisk	ståsted.		

	
Innholdet	i	rapporten	står	helt	og	holdent	for	Kommunakonsult	AS	sin	regning.	
	

	
2. Utvikling i Oslo kommunes organisering av parkdrift. 

	
Oslo	kommune	har	en	rekke	parker.	Noen	av	disse	er	høykvalitetsparker	slik	
som	Frognerparken,	mens	andre	er	mindre	og	enkle	parkanlegg,	grøntdrag	langs	
turveier	og	strender.	Parkene	finnes	i	alle	deler	av	byen.	Noen	av	parkene	har	
bydelene	ansvar	for,	mens	andre	ivaretas	av	kommunen	sentralt.	
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Til	SSB	er	det	rapportert	at	tilgjengelige	leke-	og	rekreasjonsområder	med	
kommunalt	driftsansvar	innen	Oslo	kommune	som	tettsted	er	i	overkant	av	20-
tusen	dekar	(pr.	2020,	Statistikkbanken	SSB).		
	
Oversikter	over	parker	etc.	som	bymiljøetaten	har	ansvar	for	er	vist	nedenfor,	
gjengitt	fra	s.	128	og	129	i	«Behovsplanen	for	idrett	og	friluftsliv	2021-2030»	(Oslo	
kommune,	2021):	
	

	
	
I	tillegg	kommer	turveier	(21,5	km)	og	opparbeidede	friområder	(2	stk.)	på	
øyene	og	badeplasser	i	strandsonen	og	på	øyene	(23	stk.).	
	
Parkdriften	har	opp	gjennom	årene	vært	organisert	på	ulikt	vis.	Parktjenestene	
ble	utført	i	en	egen	enhet	fram	til	forvaltning	og	drift	ble	skilt	og	kommunen	
dannet	sitt	eget	kommunale	foretak,	Park	og	idrett	Oslo	KF	som	ble	avviklet	i	
2009.	Parkdriften	har	deretter	blitt	utført	av	private	leverandører	på	grunnlag	av	
anbudskonkurranse.	Parkdriften	har	blitt	delt	opp	i	flere	relativt	store	
kontrakter	som	er	satt	ut	på	anbud	flere	ganger.	
	
Da	Park	og	idrett	Oslo	KF	ble	nedlagt,	ble	alle	ansatte	overført	til	Friluftsetaten.	I	
etterkant	ble	de	som	jobbet	på	idrettsanlegg	overført	til	Idrettsetaten.	Denne	
etaten	ble	med	i	sammenslåingen	til	Bymiljøetaten.	De	ansatte	fortsatte	å	drifte	
parkanleggene	samtidig	som	de	ble	lagt	ut	på	anbud,	og	denne	prosessen	tok	tid.		
98	ansatte	som	jobbet	med	parker	meldt	overtallige,	og	de	fleste	fikk	nye	jobber	i	
Oslo	kommune.	I	denne	sammenheng	ble	også	flere	ansatt	i	Friluftsetaten	som	
kontrollører	for	nye	kontrakter	med	private	leverandører	av	parkdrift.	Det	var	
ikke	mulig	å	skaffe	alle	overtallige	nye	jobber,	så	en	liten	gruppe	ble	værende	
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igjen	og	drev	med	forfallende	arbeid	samt	oppgaver	som	ikke	var	dekket	i	
kontrakter.	Denne	gruppen	er	blitt	mindre,	men	finnes	fortsatt	i	Bymiljøetaten.		

 
Kontraktene	med	private	leverandører	av	parkdrift	er	i	dag	dels	forvaltet	av	
Bymiljøetaten,	dels	av	bydelene	og	da	dels	i	samarbeid	og	med	hjelp	fra	
Utviklings-	og	kompetanseenheten	i	kommunen.	Kontraktene	har	hatt	noe	ulik	
varighet,	men	det	typiske	er	tre-årige	kontrakter	med	opsjon	på	ett	til	to	års	
forlengelse.	Kontraktene	er	ikke	i	tidsfase	innbyrdes,	slik	at	de	har	ulike	
avslutningsår.	Kontraktene	har	typisk	inneholdt	pris	for	oppdraget	slik	det	er	
definert	i	oppdragsbeskrivelsen	og	enhetspriser	for	tilleggsarbeider.	
Kontraktene	har	løpende	vært	tilpasset	kommunens	krav	til	private	
leverandører	og	kontraktsmaler.	
	

	
3. Kort om organisering av parkdrift i andre store kommuner. 

	
Landets	kommuner	har	organisert	parkdrift	på	ulikt	vis.	Det	gjelder	også	blant	
de	større	kommunene.	Dels	er	parkdriften	organisert	som	kommunale	etater,	
dels	som	kommunalt	foretak	og	dels	er	parkdriften	satt	ut	til	private	
leverandører.	Det	er	større	eller	mindre	innslag	av	kjøp	av	parktjenester	i	alle	de	
større	kommunene.	Både	Bergen	og	Drammen	har	satt	ut	mer	enn	halvparten	av	
sin	parkdrift	til	private	leverandører.		

	
Når	det	gjelder	ansvar	for	drift	og	vedlikehold	av	parkene	er	situasjonen	p.t.	slik	i	
de	større	kommunene	i	landet	utenom	Oslo:	

	
Bergen:		 Kommunal	enhet		 (Park-	og	veidriftsavdelingen	i	Bymiljø-		

etaten,	utfører	selv	parkdrift	i	indre	by.)	
	

Trondheim:		 Kommunal	enhet		 (Avdeling	for	idrett,	park	og	skog	i	
Trondheim	bydrift.)	
	

Stavanger:		 Kommunal	enhet		 (Avdeling	for	Park	og	vei	innen	Bymiljø	
og	utvikling.)	

	
Bærum:		 Kommunal	enhet		 (Avdeling	for	park	og	vegdrift	innen	

miljøtekniske	tjenester.)	
	

Drammen:		 Kommunal	enhet		 (Driftsavdelingen	innen	Samferdsel	vei	
og	park	har	ansvaret	for	den	delen	av	vei	
og	parkdrift	som	utføres	i	egenregi.)	
	

Kristiansand:		 Kommunal	enhet		 (Parkvesenet,	drifter	også	grøntanlegg	
for	sektorer	som	bl.a.	kirkegårder.)	

	
Det	er	foretatt	vurderinger	av	organiseringen	av	hele	eller	deler	av	parkdriften	i	
mange	av	de	større	kommunene	de	siste	10-årene.	Dels	har	det	vært	utprøvd	
bestiller-utfører	modeller	i	kommunens	basisorganisasjon,	dels	har	parkdrift	
vært	organisert	i	kommunalt	foretak,	dels	i	kommunalt	aksjeselskap	og	dels	vært	
anbudsutsatt	til	private	leverandører.	Situasjonen	har	vært	nokså	stabil	de	siste	
årene.	I	den	grad	det	kan	spores	en	utvikling	synes	denne	heller	å	ha	gått	i	
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retning	av	at	den	ordinære	parkdriften	i	mindre	grad	utføres	av	private	
leverandører	og	i	større	grad	av	egen	kommunal	avdeling,	enn	det	motsatte.	I	
«nye»	Drammen	kommune	er	en	stor	del	av	parkdriften	fra	«gamle»	Drammen	
satt	ut	til	private,	men	noe	av	dette	er	tatt	tilbake	til	kommunal	egenregi.	
Stavanger	kommune	vedtok	i	desember	2020	å	avvikle	det	kommunale	foretaket	
som	bl.a.	utførte	parkdrift	og	legge	parkdriften	inn	i	kommunens	basis-
organisasjon.	De	av	de	større	kommunene	som	utfører	størstedelen	av	
parkdriften	selv	kjøper	riktignok	også	tjenester	av	private	leverandører	til	visse	
oppgaver,	men	i	varierende	grad.	Trondheim	kommune	har	satt	ut	visse	
oppgaver	til	frivillige	organisasjoner.	Kristiansand	kommune	utfører	flere	
spesialoppgaver	i	kommunal	egenregi	og	har	også	eget	kommunalt	gartneri.	

	
Parkdrift	utføres	helt	eller	delvis	av	private	leverandører	i	mange	(små	og)	
større	kommuner	i	Sverige	og	Danmark.	En	tidligere	trend	i	å	konkurranse-
utsette	parkdrift	ser	imidlertid	ut	til	å	ha	flatet	ut.	Det	gjelder	for	så	vidt	også	
konkurranseutsetting	av	andre	oppgaver.	En	del	kommuner	har	tatt	tilbake	deler	
av	parkdriften	til	egenregi.	Eksempelvis	har	bydeler	i	Stockholm	besluttet	å	
tilbakeføre	den	mest	manuelle	delen	av	parkdriften	til	kommunal	egenregi.	

	
	

4. Norsk og nordisk litteratur om konkurranseutsetting av 
parkdrift og rekommunalisering. 

	
Konkurranseeksponering	av	offentlige	tjenester	i	Norge,	i	Norden	og	
internasjonalt	er	studert	en	del.	Dette	gjelder	både	hvilke	type	tjenester	som	
konkurranseeksponeres,	graden	av	slik	eksponering,	type	eksponering,	
begrunnelser	for	slik	eksponering	og	effektene	av	dette.	
Konkurranseeksponering	kan	f.eks.	være	anbud/kjøp	ved	forhandlinger,	friere	
brukervalg,	OPS	(offentlig/privat	samarbeid),	benchmarking	eller	
foretaksdannelse	(se	bl.a.	Kommunens	Sentralforbund,	2004).		
	
Noen	typer	konkurranseeksponering	er	nærmest	pr.	definisjon	uaktuelle	i	en	
vurdering	av	parkdriften	i	Oslo.	Dette	gjelder	f.eks.	valgfrihet	for	den	enkelte	
innbygger,	som	verken	er	en	relevant	begrunnelse	når	det	gjelder	
anbudsutsetting	av	parkdriften	og	hvor	heller	ikke	teknikker	som	kan	benyttes	
ved	brukervalg	slik	som	vouchers	(«penger	følger	brukeren»)	er	relevant.	OPS	
slik	det	vanligvis	defineres	synes	heller	ikke	særlig	aktuelt	for	løpende	parkdrift.	
Sider	ved	benchmarking	kommenteres	i	kapittel	7.	Foretaksdannelse	for	
parkdrift	har	vært	forsøkt	i	Oslo	og	andre	kommuner,	og	det	er	ikke	registrert	at	
Oslo	kommune	har	vurdert	reetablering	av	et	selskap	for	parkdrift.			
	
I	dette	prosjektet	om	parkdrift	i	Oslo	vil	konkurranseeksponering	ved	bruk	av	
anbud	overfor	private	leverandører	være	mest	relevant.	Bruk	av	anbud	er	
studert	en	del.	Noen	studier	vektlegger	motivasjon	for	og	holdninger	til	bruk	av	
anbud	for	offentlige	tjenester.	Dette	kan	være	interessant	nok	i	seg	selv,	men	i	
herværende	prosjekt	er	det	begrenset	hvor	nyttig	det	vil	være	å	se	nærmere	på	
holdninger	av	ideologisk	og	partipolitisk	art	til	å	sette	ut	offentlige	tjenester	på	
anbud	rent	generelt.	For	øvrig	kjøper	norske	kommuner	tjenester	fra	private	
selv	om	de	er	styrt	av	partier	som	ønsker	lite	innslag	av	private	leverandører.	Og	
kommuner	som	er	styrt	av	partier	som	er	åpne	for	privatisering	unnlater	å	
konkurranseutsette	tjenester	og	rekommunaliserer	også	tjenester	i	noen	tilfeller.	
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Heller	ikke	studier	av	hvilke	type	tjenester	som	er	konkurranseutsatt	ved	bruk	
av	anbud	eller	omfanget	av	dette	vil	være	særlig	nyttige	for	formålet	til	dette	
prosjektet	om	parkdrift	i	Oslo.	
	
Derimot	kan	det	i	noen	grad	være	relevant	å	se	på	studier	av	begrunnelser	for	å	
konkurranseutsette	ved	bruk	av	anbud,	studier	av	teknikker	som	benyttes	og	på	
studier	av	effektene	av	anbudsutsetting.	Blant	momenter	ved	bruk	av	anbud	som	
i	noe	varerede	grad	er	studert	generelt	og	kan	trekkes	fram	i	denne	rapporten	er:	
- Økonomi	
- Kompetanse	og	kapasitet	
- Innovasjonsevne		
- Ansvar	og	kontroll	med	leveranse	og	kvalitet	
- Administrasjon	og	transaksjonskostnader	
- Provenyeffekter	

	
Begrunnelser	for	å	anbudsutsette	kommunaltekniske	tjenester	generelt	har	først	
og	fremst	vært	økonomiske,	enten	i	form	av	lavere	pris	og/eller	høyere	kvalitet.	
Der	det	har	vært	økonomiske	gevinster	i	form	av	lavere	driftskostnader	eller	
kvalitetsforbedringer,	kommer	de	største	gevinstene	vanligvis	ved	førstegangs	
konkurranseutsetting,	mens	gevinstene	deretter	blir	mindre.	Dette	er	en	vanlig	
erfaring	ved	anbudsutsetting	av	offentlige	tjenester,	og	gjelder	også	for	
konkurranseutsetting	av	parkdrift	som	sådan	(Leiren,	M.D.	et.	al.,	2016).	

	
Det	er	ikke	uvanlig	å	betrakte	parkdrift	blant	den	type	tjenester	som	kan	egne	
seg	for	anbudsutsetting,	og	eksempelvis	i	Danmark	er	parkdrift	klassifisert	som	
en	«udbudsbar»	tjeneste.	For	det	første	kan	det	anføres	at	oppgavene	i	utgangs-
punktet	og	tilsynelatende	kan	avgrenses	og	beskrives	nokså	presist.	Erfaringene	
viser	at	dette	likevel	ikke	er	så	enkelt.	Dette	skyldes	dels	variasjoner	fra	det	ene	
året	til	det	andre,	uteglemte	eller	utilsiktede	forhold	som	leder	til	
tilleggsarbeider	samt	utfordringer	ved	styring	via	kontrakt	i	seg	selv.	Gjennom	
erfaring	med	ulike	kontrakter	og	over	tid	vil	imidlertid	slike	faktorer	kunne	tas	
med	i	konkrete	vurderinger	av	om	hvorvidt	konkurranseutsetting	er	
hensiktsmessig.	

	
For	det	andre	kan	det	anføres	at	det	for	mange	tjenester	innen	parkdrift	
eksisterer	et	marked	ved	at	tjenester	kjøpes	av	borettslag,	sameier,	andre	private	
og	statlige	virksomheter	og	til	dels	av	privatpersoner.	Dette	er	ikke	tilfelle	med	
en	del	andre	kommunale	tjenester,	der	kommunen	selv	er	den	eneste	eller	en	
svært	dominerende	aktør.	Noen	mindre	norske	kommuner	som	har	vurdert	om	
drift	av	grøntområder	skal	skje	i	kommunal	regi	eller	ved	bruk	av	private	
leverandører,	har	riktignok	vært	betenkt	over	hvorvidt	det	hos	dem	vil	være	et	
reelt	marked	for	private.	Når	det	gjelder	parkdrift	i	Oslo	kan	det	i	
utgangspunktet	antas	at	et	slikt	marked	eksisterer.	Av	kommunale	
saksdokumenter	framgår	at	man	var	litt	spørrende	til	om	hvordan	et	marked	for	
parkdrift	i	Oslo	ville	fungere	i	startfasen,	men	det	synes	nå	som	om	erfaringene	
med	flere	runder	med	bruk	av	anbud	for	parkdrift	i	kommunen	kan	tilsi	at	et	
marked	for	slike	tjenester	forefinnes.	Dette	er	kommentert	noe	mer	i	kapittel	6.	
	
Rent	generelt	kan	det	være	hensiktsmessig	å	kjøpe	inn	tjenester	der	det	er	
aktuelt	med	spesialkompetanse	eller	spesialutstyr	som	benyttes	relativt	sjeldent.	
For	en	så	stor	kommune	som	Oslo	bør	dette	vurderes	annerledes	enn	i	en	
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småkommune,	men	også	for	Oslo	vil	det	ventelig	være	gunstig	å	kjøpe	inn	flere	
spesialiserte	tjenester	på	det	kommunaltekniske	området	herunder	også	
parkdriften	og	tilstøtende	områder.	Noen	eksempler	er	kort	omtalt	i	kapittel	7.	
Det	synes	imidlertid	ikke	å	være	konkrete	studier	av	dette	innen	parkdrift.	
	
Innovasjon	ved	aktivt	bruk	av	konkurrenter	i	et	marked	trekkes	ofte	fram	som	
en	begrunnelse	for	å	anbudsutsette	offentlige	tjenester.	På	tjenesteområder	der	
det	ikke	er	fungerende	markeder,	er	nok	dette	i	begrenset	grad	tilfelle	i	praksis.	
Særlig	i	mer	debattpreget	litteratur	er	det	pekt	på	at	nyvinninger	i	private	
virksomheter	forblir	hemmelige	fordi	de	utgjør	et	konkurransefortrinn,	mens	
nyvinninger	i	offentlig	drift	raskere	kan	spres	gjennom	systematisk	
erfaringsutveksling	og	løfte	hele	sektorer.	Det	synes	ikke	å	være	vitenskapelige	
studier	av	innovasjonsevne	når	det	gjelder	parkdrift	i	kommunene.	Men	en	
kontraktsmodell	som	benyttes	av	Statsbygg	vurderes	av	aktørene	å	ha	gitt	gode	
resultater	der	det	er	satt	fast	pris	på	leveransen,	og	konkurransen	nesten	
utelukkende	har	handlet	om	hvilke	løsninger	og	kvaliteter	som	blir	tilbudt.	
(Kilde:	https://www.statsbygg.no/nyheter/pa-nye-stier-med-anleggsgartnerne	)	
	
Det	forhold	at	ansvaret	for	kommunale	tjenester	i	siste	instans	alltid	vil	ligge	i	
det	enkelte	kommunestyre	trekkes	fram	som	et	moment	som	bør	vies	
oppmerksomhet	ved	vurdering	av	anbudsutsetting	av	tjenester.	Kommunen	må	
uansett	sørge	for	god	og	tilstrekkelig	kontroll	med	leveransen	og	kvaliteten.	Det	
anses	generelt	lettere	å	styre	gjennom	vedtak	og	instruks	i	et	rent	kommunalt	
system,	enn	gjennom	kontrakt	med	en	privat	leverandør.	Det	er	avdekket	flere	
grelle	eksempler	på	svært	dårlig	kvalitet	i	noen	tilfelle	der	kommunale	tjenester	
er	satt	ut	på	anbud.	Eksemplene	gjelder	særlig	innen	eldreomsorg	og	barnevern.	
	
Bruk	av	anbud	innebærer	transaksjonskostnader.	Disse	kan	ikke	neglisjeres,	og	
vil	variere	avhengig	av	aktivitetens	art	og	kontraktenes	utforming	(KS,	2014).	
Som	ledd	i	vurderingen	av	parkdriften	i	Stavanger	hvor	denne	er	lagt	til	et	
kommunalt	foretak	er	det	utarbeidet	en	rapport	om	transaksjonskostnader.	
Rapporten	viser	at	transaksjonskostnadene	ved	den	måten	parkdriften	er	
organisert	i	Stavanger	er	relativt	store,	og	det	ble	anslått	en	besparelse	på	flere	
årsverk	dersom	selve	parkdriften	igjen	skulle	legges	til	en	ordinær	kommunal	
etat	(PwC,	2020).	
	
Det	er	få	studier	av	provenyeffekter	ved	privatisering	av	kommunale	
driftsoppgaver.	Men	selv	om	det	som	forefinnes	ikke	gjelder	parkdrift	spesifikt,	
vil	de	generelle	momentene	gjelde	all	privatisering	uavhengig	av	hvilken	tjeneste	
det	dreier	seg	om.	I	en	av	rapportene	påpekes	at	provenyvirkningen	ved	å	
organisere	tjenesteproduksjonen	gjennom	kjøp	fra	private	er	sju	prosent	lavere	
enn	ved	egenregi	(Jensen,	B.	et.	al.,	2018).	

	
Det	foreligger	noen	studier	av	privatisering	av	parkdrift.	Disse	er	til	dels	
generelle,	eller	er	basert	på	spørreundersøkelser	samt	generelle	illustrasjoner	og	
resonnementer.	Aalborg	Universitet	har	ledet	et	større	forskningsprosjekt	
(«Innovationer	i	det	offentlige	private	samspil»	-	INOPS	)	hvor	man	bl.a.	har	
undersøkt	bruken	av	anbud	for	driftsoppgaver	for	parker	og	veier	i	kommuner	i	
Danmark,	Norge,	Sverige	og	Storbritannia	(Lindholst,	2017,	2).	I	prosjektet	ble	
det	foretatt	omfattende	litteratursøk	og	gjengivelse	av	relevant	litteratur	om	
konkurranseutsetting	av	parkdrift.	Dette	er	gjengitt	i	hovedrapporten	fra	
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prosjektet	og	supplert	i	en	vitenskapelig	artikkel	i	tidsskriftet	«Urban	Forestry	
and	Urban	Greening»	(Lindholst,	2017,1).	Oversiktsartikkelen	omhandler	studier	
av	konkurranseutsetting	av	parkdrift	i	flere	land	og	over	tid.	I	artikkelen	
oppsummeres	det	med	at	studiene	oftest	viser	positive	effekter	på	økonomi	og	
administrasjon,	mens	de	oftest	viser	negative	effekter	på	kvalitet	og	i	forhold	til	
ansatte.	I	artikkelen	nyanseres	dette,	både	med	tanke	på	hva	som	studiene	
avdekker,	når	de	er	foretatt	og	med	hensyn	til	den	nasjonale	og	lokale	
konteksten.	Vurderingene	og	beskrivelsene	av	prosessene	med	
konkurranseutsetting	av	disse	tjenestene	er	videreført	og	samlet	i	en	bred	
artikkelsamling	som	utkom	i	fjor	(Lindholst,	A.C.	&	Hansen,	M.B.	–	Ed.,	2020).	
Noe	av	denne	litteraturen	kan	være	relevant	på	det	generelle	plan,	men	det	er	få	
empiriske	studier	av	konkurranseutsetting	av	parkdrift	som	synes	nyttig	for	
vurdering	av	parkdrift	i	Oslo	utover	det	som	er	foretatt	i	prosjektet	ved	Aalborg	
Universitet	selv	og	som	det	er	vist	til	nedenfor.	
	
I	de	fire	landene	som	studien	omfatter	fant	man	at	en	konkurransestrategi	innen	
veier	og	innen	parkdrift	hvor	man	la	vekt	på	lave	kostnader	fungerte	bra	rent	
generelt,	dvs.	at	det	var	reduserte	kostnader	i	UK	og	Danmark,	men	ikke	for	
kommuner	i	Sverige	og	Norge.	Der	det	var	kostnadsreduksjoner	var	disse	størst	
ved	første	gangs	konkurranseutsetting	for	deretter	å	avta	eller	ikke	eksistere.	
Konkurranse	i	markedet	og	særlig	mangel	på	slik	konkurranse	var	viktig	for	
kostnadseffektene.	Man	fant	svært	store	forskjeller	mellom	kommuner	med	
høyeste	og	laveste	økonomisk	besparelse,	også	i	Danmark	hvor	det	ble	vurdert	at	
markedene	fungerte.	Det	var	signifikant	størst	besparelse	i	kommuner	hvor	
kostnad	ble	anført	som	viktig	begrunnelse	for	konkurranseutsettingen.	I	Norge	
fant	man	imidlertid	at	den	gjennomsnittlige	kostnadsendring	etter	konkurranse-
utsettingen	ga	en	økning	i	kostnadene	på	10,3%,	mens	bare	12%	av	kommunene	
erfarte	noen	kostnadsnedgang.	Studien	indikerer	at	norske	kommuner	primært	
hadde	anbudsutsatt	drift	av	veier	og	av	parker	når	de	ikke	hadde	evne	til	å	utføre	
disse	tjenestene	selv.	Kostnadsforhold	ble	oppgitt	som	å	være	av	mindre	
betydning.	En	svakhet	ved	undersøkelsene	i	studien	er	at	den	baserer	seg	på	
spørreundersøkelser	til	kommunene	og	ikke	faktiske	økonomiske	nøkkeltall.	
	
Som	en	del	av	dette	prosjektet	så	Transportøkonomisk	Institutt	(TØI)	på	
utsetting	av	lokale	park-	og	veitjenester	i	Oslo	pr.	2016.	I	deres	rapport	beskrives	
hvordan	tjenestene	styres,	og	det	nevnes	en	del	sosiale	aspekter	ved	
konkurranseutsetting	og	hvilke	verdier	som	settes	under	press	når	kommunene	
velger	å	sette	ut	tjenester	som	tradisjonelt	har	vært	utført	i	egenregi.	Rapporten	
fra	TØI	konkluderer	med	at	«…	selv	om	det	i	Oslo	har	vært	utfordringer	med	
utsetting	av	kommunale	park-	og	veitjenester	til	private,	har	organisasjonen	nå	
«satt	seg»	og	tidligere	problemer	i	stor	grad	løst	eller	akseptert.	Videre	
utfordringer	er	vurdering	av	kontraktenes	utforming	og	varighet	samt	
medvirkning	fra	publikum	og	innovasjonsaspekter	i	kontraktene.»	(Leiren,	M.D.	og	
Solfjeld,	I.,	2016).	

	
Det	foreligger	noen	studier	og	artikler	om	rekommunalisering,	både	generelle	og	
også	på	kommunaltekniske	områder.	Noen	hovedtrekk	ved	fordelene	ved	
rekommunalisering	er	at	tjenestene,	bemanning	og	utstyr	mer	løpende	kan	
tilpasses	behovene	uten	at	kostnadene	øker	vesentlig	(Korseberg,	J.-E.	og	
Solevåg,	Ø.,	2020).	Den	alternative	kostnaden	man	hadde	da	tjenesten	ble	utført	
på	kontrakt	fra	private	er	da	sammenlikningsgrunnlaget.	På	den	annen	side	
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pekes	det	på	at	det	må	etableres	et	administrativt	apparat	for	å	drifte	tjenesten	
av	kommunen,	og	det	må	ofte	hentes	inn	kompetanse	som	kommunen	ikke	
lenger	besitter.	Det	foreligger	også	bredere	litteratur	om	omfang	og	utvikling	i	
rekommunalisering	og	hvordan	dette	er	gjennomført	(Kishimoto,	S.	et.	al.	2020).	

	
Det	ser	ikke	ut	til	at	det	er	utarbeidet	evalueringer	om	rekommunalisering	av	
parkdrift.	I	Stockholm	har	Södermalms	stadsdelsförvaltning	i	2018	fått	
utarbeidet	en	rapport	om	parkdrift	i	forbindelse	med	at	de	vurderte	å	ta	tilbake	
parkdrift	til	egenregi	(Professional	Management,	2018).	Innledningsvis	i	
rapporten	pekes	det	på	at	det	heller	ikke	i	Sverige	er	mange	analyser	å	ta	tilbake	
parkdrift	i	egenregi.	I	rapporten	er	det	dermed	innhentet	og	oppsummert	
erfaringer	fra	flere	mellomstore	svenske	kommuner	som	de	seinere	årene	har	
tatt	tilbake	parkdrift	til	kommunal	egenregi.	I	saksframlegg	fra	bydelen	er	dette	
supplert	og	bearbeidet.	Hovedtrekk	er	gjengitt	nedenfor	(Stockholms	stad	2018,	
oversatt	fra	svensk):	
	

Eksempler	på	fordeler	ved	parkdrift	i	egenregi:	
	

-	Styring	og	fleksibilitet:	Personell	kan	raskere	styres	til	akutt	utsatte	plasser.	
Fleksibilitet	i	styring	av	arbeidsoppgaver	uten	diskusjon	om	økonomisk	
kompensasjon	(merknad:	til	en	privat	leverandør).	
-	Kompetanse:	Langsiktig	kan	det	ligge	verdi	i	å	tilføre	kunnskap	og	
kompetanse	i	form	av	eget	personell.	
	-	Kostnader	og	kvalitet:	Private	leverandører	tenderer	å	strikt	holde	seg	til	
arbeid	i	henhold	til	kontrakten	for	å	holde	kostnadene	nede,	noe	som	kan	
påvirke	kvaliteten.	
-	Lojalitet:	Ved	egenregivirksomhet	kan	det	forventes	at	personalet	er	mer	
lojale	til	kommunen	enn	ved	tjenestekjøp	som	er	knyttet	til	en	kontrakt.	
-	Avtaleglidning	og	tolkningstvister	ved	tjenestekjøp:	Det	er	vanskelig	å	i	detalj	
regulere	alt	i	en	kontrakt,	noe	som	kan	medføre	tvister	i	tolkningen.	Begge	
parter	vil	ha	ut	så	mye	som	mulig	av	avtalen.	Slike	avtaletvister	blir	ikke	
aktuelle	ved	egenregi.		
-	Bedre	innsyn:	Egenregi	gir	fullt	innsyn	i	virksomheten.	
	
I	dokumentet	for	øvrig	er	det	også	pekt	på	positiv	erfaringer	med	at	

- Det	er	gode	kontaktveier	mellom	borgerne,	de	som	drifter	parkene	og	
kommunens	administrasjon.	

- Korte	beslutningsveier.	
- Mindre	ekstraarbeider	utføres	fortløpende	uten	ekstrakostnader	og	

bestillinger.	
- Nær	kontakt	med	boligselskapene	i	området.	
- Personalet	har	god	lokalkunnskap.	

	
	

Eksempler	på	ulemper	og	risiko	ved	overgang	til	parkdrift	i	egenregi:	
	
-	Overgangsproblemer:	Ved	å	gå	over	fra	en	erfaren	utfører	av	virksomheten	
til	en	nyansatt	personalgruppe	finnes	alltid	risiko	for	dårligere	kvalitet	i	en	
overgangsperiode.		
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-	Høye	investeringskostnader:	Å	overta	hele	virksomheten	(merknad:	fra	en	
privat	leverandør)	innebærer	høye	investeringskostnader	for	bl.a.	kjøretøy,	
maskiner,	lokaler,	lager	og	lokaler.		
-	Rekrutteringsutfordringer:	Å	rekruttere	kvalifiserte	arbeidsledere	og	
utførende	personell	med	tilsvarende	kompetanse	som	det	stilles	krav	om	i	
eksisterende	avtaler	med	private	leverandører	kommer	sannsynligvis	til	å	
innebære	problemer.		
-	Sesongvariasjoner:	Innen	parkdrift	er	sesongvariasjonene	store	og	dermed	
behovet	for	arbeidskraft.	Private	leverandører	driver	flere	ulike	
virksomheter	med	mange	kunder	og	klarer	derfor	disse	variasjonene	bedre	
enn	egenregivirksomhet	som	er	avgrenset	til	parkdrift.	
-	Småskala:	En	virksomhet	i	egenregi	har	ikke	de	private	leverandørenes	
stordriftsfordeler,	slik	at	kostnadene	kan	bli	høyere.		
-	Møte	skiftende	behov:	Egenregivirksomhet	er	mer	sårbare	i	akutte	
ressurskrevende	situasjoner	enn	en	større	privat	leverandør	som	har	større	
ressurser	totalt	og	derfor	lettere	kan	omfordele	ressursene	ved	behov.		
-	Risiko	for	framtidige	avviklingskostnader:	Dersom	det	ikke	er	en	stabil	
politisk	majoritet	ved	etablering	av	egenregivirksomhet	er	det	risiko	for	store	
avviklingskostnader	dersom	virksomheten	igjen	legges	ut	på	anbud.	

	
Det	er	ikke	nødvendigvis	slik	at	alle	disse	erfaringene	er	direkte	overførbare	til	
situasjonen	i	Oslo.	Blant	fordeler	opplyst	fra	Skärholmen	stadsdelsfötrvaltning	i	
Stockholm	som	tok	tilbake	deler	av	parkdriften	til	egenregi	for	15	år	siden	er	det	
bl.a.	nevnt	nær	kontakt	mellom	kommunen	og	boligselskapene	i	området,	men	
Sverige	har	annen	struktur	på	organisering	av	sin	boligforsyning	enn	i	Norge	og	
Oslo.	Blant	ulemper	og	risiko	er	det	referert	til	at	noen	mellomstore	svenske	
kommuner	hvor	deler	av	parkdriften	er	tatt	tilbake	i	kommunal	egenregi	peker	
på	ved	sesongvariasjoner,	småskala	og	skiftende	behov.	Men	her	vil	nok	en	stor	
kommune	som	Oslo	i	større	grad	takle	slike	utfordringer.	Rapporten	som	
saksframlegget	bygger	på	utdyper	dessuten	flere	av	punktene,	og	trekker	bl.a.	
fram	at	overgangsproblemer	også	er	risiko	ved	bytte	av	en	privat	leverandør,	
selv	om	problemet	kan	være	mindre	om	det	er	en	annen	erfaren	utfører	
sammenliknet	med	en	helt	nyetablert.	I	rapporten	pekes	det	også	bl.a.	på	at	
investeringskostnader	ikke	betraktes	isolert,	men	må	ses	i	sammenheng	med	
brukstid	slik	at	kostnader	til	avskrivningene	ikke	blir	urimelig	høye	per	anvendt	
time.	
	
I	rapporten	foretas	noen	økonomiske	beregninger	av	privat	versus	kommunal	
parkdrift,	som	viser	kostnadsøkning	ved	rekommunalisering.	Konklusjonen	er	
gjengitt	i	rapporten,	men	ikke	detaljerte	premisser	for	de	økonomiske	
beregningene.	Beregningene	er	knyttet	konkret	til	den	aktuelle	bydelen,	og	er	
således	ikke	direkte	overførbare.	Til	tross	for	en	viss	kostnadsøkning,	vedtok	
bydelen	å	gå	videre	med	rekommunalisering	av	deler	av	parkdriften.	
	

	
5. Sammenlikninger av parkdrift («rekreasjon i tettsted») på 

kommunenivå. 
	

KOSTRA-data	kan	nyttes	til	sammenlikninger	av	kommuner.	KOSTRA-data	må	
uansett	nyttes	med	varsomhet,	men	når	det	gjelder	parkdrift	er	det	store	
forskjeller	mellom	både	hva	slags	type	parker	de	ulike	kommunene	har,	hvilken	



14 
 

kvalitet	de	har	og	hvor	sterkt	den	enkelte	kommune	prioriterer	parkdrift.	De	
større	kommunene	har	alle	parker	i	sentrum	av	høy	kvalitet,	men	de	andre	
byene	har	for	eksempel	ikke	en	Frognerpark	i	tillegg.		

	
Det	er	også	ulikt	hva	som	fra	den	enkelte	kommune	inngår	i	det	som	i	
statistikken	heter	«rekreasjon	i	tettsted».	Videre	vil	de	enkelte	regnskapsbilag	
som	inngår	i	de	økonomiske	dataene	i	KOSTRA	skjønnsmessig	klassifiseres	litt	
ulikt	både	mellom	kommunene	og	mellom	år.	

	
Ser	vi	på	KOSTRA-data	og	andre	statistikk-opplysninger	om	parkdrift	i	landets	
største	kommuner	inkl.	Oslo	får	vi	et	bilde	som	er	lite	enhetlig.	Kostnader	til	
«Rekreasjon	i	tettsted»	varierer	meget	sterkt	fra	år	til	år	i	den	enkelte	kommune,	
og	det	er	ingen	systematisk	variasjon	i	kostnader	mellom	kommunene	verken	i	
f.t.	andel	av	totale	driftskostnader,	kostnader	pr.	innbygger	eller	kostnad	i	
forhold	til	parkareal.	Variasjonene	framstår	som	betydelig	større	enn	det	som	en	
kan	forvente	ut	fra	ulike	naturgitte	forhold	fra	det	ene	året	til	det	andre.	
Prioriteringer	av	parkdrift	vil	nok	heller	ikke	ha	så	store	variasjoner	fra	ett	år	til	
et	annet.	

	
I	det	s.k.	ASSS-samarbeidet	hvor	KS	er	sekretariat	er	det	ikke	foretatt	analyser	av	
parkdrift.	
	
Heller	ikke	en	gjennomgang	av	kommunenes	budsjetter	eller	regnskaper	gir	
opplysninger	om	parkdrift	på	et	hensiktsmessig	detaljeringsnivå	og	som	synes	
tilstrekkelig	sammenliknbart.	
	
Ut	i	fra	tilgjengelige	data	blir	det	ikke	meningsfullt	å	se	på	utviklingen	i	Oslo	over	
tid	sammenliknet	med	andre	større	kommuner	som	har	valgt	andre	løsninger	for	
sin	for	å	f.eks.	kunne	avdekke	om	hvorvidt	kostnadsutviklingen	i	Oslo	har	vært	
betydelig	annerledes.	Skulle	det	foretas	nærmere	sammenlikninger	kunne	en	ha	
sett	på	enhetskostnader	korrigert	for	evt.	ulikhet	i	faktorkostnader.	Men	
antageligvis	ville	ikke	dette	uten	videre	ha	fanget	opp	ulikhet	i	kvalitetsnivå.	Man	
kunne	imidlertid	fått	noen	indikasjoner	på	om	enhetskostnaden	ved	privatisert	
parkdrift	i	Oslo	er	vesentlig	forskjellig	fra	enhetskostnaden	ved	kommunal	
parkdrift	i	f.eks.	Kristiansand.	
	
	

6. Nærmere om parkdrift i Oslo. 
	

I	likhet	med	mange	andre	kommuner	er	det	lite	omtale	av	ordinær	parkdrift	i	
Oslo	kommunes	budsjettdokumenter	og	årsmeldinger.	Den	omtale	som	finnes	
gjelder	noen	særlige	innsatser	og	nye	tiltak/investeringer.	Tildelingsdokumenter	
til	Bymiljøetetaten	og	bydelene	sier	heller	ikke	mye	om	den	ordinære	
parkdriften,	utover	bl.a.	mål	om	brukertilfredshet	som	selvsagt	er	viktig	nok.	De	
årvisse	offentlige	dokumentene	kan	således	ikke	alene	benyttes	for	mer	grundig	
å	si	noe	om	utviklingen	i	parkdriften	i	byen.	Økonomidata	i	publiserte	
dokumenter	er	også	på	et	så	overordnet	nivå	at	de	ikke	er	anvendelige	for	
analyser	av	den	ordinære	parkdriften.	Det	er	imidlertid	utarbeidet	særskilte	
dokumenter,	slik	som	f.eks.	behovsplan	for	idrett	og	friluftsliv,	som	gir	mye	
informasjon.	Denne	informasjonen	er	imidlertid	ikke	av	en	slik	karakter	at	den	er	
så	tjenlig	for	denne	rapporten	sitt	formål.	Men	det	er	interessant	å	merke	seg	at	
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nesten	80%	av	innbyggerne	(fra	utvalgsundersøkelse)	har	benyttet	en	av	byen	
parker	i	løpet	av	siste	12	mnd.	og	at	over	75%	er	ganske/svært	fornøyd	med	
tilrettelegging	for	lek,	opphold	og	fysisk	aktivitet	i	parkene.	Tallene	er	nokså	
stabile,	slik	at	disse	undersøkelsene	ikke	gir	grunnlag	for	å	trekke	slutninger	om	
at	anbudsutsettingen	av	parkdriften	generelt	gir	misfornøyde	brukere.	

	
I	prosjektet	er	det	bedt	om	innsyn	i	kontrakter	om	parkdrift	med	private	
leverandører.	Kontraktene	kan	nok	i	noen	grad	sammenlignes	over	tid	og	med	
hva	kommunen	selv	betalte	da	parkdrift	sist	var	i	kommunal	egenregi.	Imidlertid	
er	innhold/omfang	i	flere	kontrakter	justert	ettersom	tiden	har	gått.	Omfang	av	
tilleggsarbeider	framgår	heller	ikke	av	kontraktssummene.	Tilleggsarbeider	vil	
dessuten	variere	fra	år	til	annet.	
	
Kontraktsopplysningene	gir	visse	indikasjoner	på	kostnadsutviklingen,	men	en	
må	være	varsom	med	å	trekke	for	bastante	slutninger.	Når	det	gjelder	kontrakter	
om	parkdrift	som	bymiljøetaten	har	ansvar	for	ser	en	at	prisen	over	tid	for	de	
ulike	geografiske	områdene	både	har	gått	ned,	vært	om	lag	konstant	eller	har	
økt.	Men	det	har	også	over	tid	vært	endringer	i	innholdet	i	de	respektive	
kontrakter	bl.a.	miljøkrav,	og	graden	av	tilleggsarbeider	utover	kontrakts-
summen	er	også	varierende.	Noe	liknende	gjør	seg	gjeldene	m.h.t.	kontrakter	
som	bydelene	har	om	parkdrift.	Prisene	på	kontraktene	samlet	er	en	god	del	
høyere	på	de	siste	kontraktene	enn	på	de	forrige.	Men	ut	fra	kontraktssummer	
alene	er	det	imidlertid	ikke	grunnlag	for	å	trekke	slutninger	om	kostnads-
utviklingen	i	forhold	til	omfang	og	kvalitet,	og	om	den	har	vært	høyere	eller	
lavere	enn	den	generelle	kostnadsutviklingen	i	kommunene.	
	
Det	har	også	vært	noe	variasjon	i	hvilket	firma	som	har	hatt	kontrakt	på	det	
respektive	område	over	tid	og	mellom	områder,	selv	om	noen	leverandører	og	
særlig	en	av	dem	har	hatt	gjentagende	kontrakter	og	i	kontrakter	i	flere	områder.	
Dette	er	et	forhold	som	kommunen	bør	merke	seg	og	følge	med	på,	men	er	alene	
ikke	nødvendigvis	indikasjon	på	hvor	godt	markedet	fungerer.	
	
Sammenlikning	av	kostnadene	da	kommunen	tidligere	driftet	parkene	selv	i	
forhold	til	konkrete	kontraktssummer	da	private	overtok	driften	kunne	vært	av	
interesse,	selv	om	forholdene	ved	evt.	rekommunalisering	av	parkdrift	nå	ikke	
nødvendigvis	vil	være	identiske	som	den	gangen.	Den	siste	tiden	da	kommunen	
selv	driftet	parkene	lagde	kommunen	avtaler	med	seg	selv	om	parkdriften.	I	
prosjektet	har	det	vært	vanskelig	å	få	fram	avtalene	fra	den	gangen	som	kunne	
sammenliknes	med	kontrakter	om	parkdrift	med	private	leverandører	i	de	
samme	områdene.	Under	forutsetning	av	at	innhold/omfang	også	i	praksis	har	
vært	identisk	finner	en	imidlertid	at	prisen	for	parkdrift	i	f.eks.	bydel	Sagene	ble	
noe	redusert	da	bydelen	fra	2012	gikk	over	fra	å	kjøpe	tjenesten	fra	det	som	den	
gang	var	friluftsetaten	i	Oslo	kommune	til	å	benytte	private	leverandører.	Selv	
om	parkdrift	er	personalintensiv	virksomhet	er	ikke	alle	kostnadene	personal-
kostnader.	En	kan	således	ikke	tilskrive	hele	kostnadsreduksjonen	da	bydelen	
gikk	fra	kjøp	av	parkdrift	fra	kommunen	selv	til	privat	leverandør	til	
utelukkende	lavere	lønns-	og	pensjonskostnader	hos	den	private	leverandøren	
(jfr.	kap.	7	nedenfor).	Men	at	prisdifferansen	ikke	er	større	kan	nok	indikere	at	
kommunen	gjennom	daværende	friluftsetaten	var	ganske	effektiv	når	det	gjaldt	
parkdrift.	
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7. Økonomiske betraktninger om privat versus kommunal 
parkdrift. 

	
Oppdragsgiver	har	ønsket	å	få	fram	en	nøktern	beskrivelse	av	samfunns-
økonomiske	og	bedriftsøkonomiske	effekter,	både	positive	og	negative,	som	kan	
holdes	opp	mot	tidligere	argumentasjon	da	de	aktuelle	oppgavene	innen	
parkdrift	i	Oslo	ble	satt	ut	på	anbud	og	den	generelle	politiske	debatten	i	dag.	
Dette	gjøres	punktvis	og	overordnet	i	dette	kapitlet.	

	
I	konkrete	vurderinger	av	konkurranseutsetting	av	kommunale	tjenester	i	Norge	
har	det	nok	som	oftest	blitt	lagt	vekt	på	økonomiske	argumenter	og	
pragmatisme,	mer	enn	utelukkende	prinsipielle	og	ideologiske	synspunkter.	
Partipolitiske	ståsteder	vil	riktignok	påvirke	initiativ,	vurderinger	og	
konklusjoner,	men	ofte	vil	økonomiske	argumenter	veie	tungt.	Dette	vil	nok	også	
være	tilfelle	hvis	man	skal	vurdere	parkdriften	i	Oslo.	Det	er	således	grunn	til	å	
se	nærmere	på	økonomiske	forhold.	

	
Samfunnsøkonomiske	betraktninger:	

	
Da	samlede	ressurser	som	benyttes	og	hvorvidt	disse	utnyttes	effektivt.	En	så	
stor	offentlig	aktør	som	Oslo	kommune	som	står	for	et	par	prosent	av	BNP	for	
fastlandsnorge,	bør	legge	vekt	på	de	samfunnsøkonomiske	aspektene	i	tillegg	
til	de	mer	bedriftsøkonomiske	for	kommunen	som	regnskapsenhet.	
	
For	mange	av	tjenestene	innen	parkdrift	eksisterer	det	et	rent	privat	marked.	
Det	kan	dermed	i	utgangspunktet	ikke	ses	bort	i	fra	at	det	finnes	synergi-
effekter,	sesongvariasjoner	eller	generell	restkapasitet	hos	private	
leverandører	som	gir	samfunnsøkonomisk	gevinst	dersom	dette	utnyttes.	
	
De	kommunale	parkområdene	er	imidlertid	samlet	sett	så	store	at	ren	
restkapasitet	hos	private	leverandører	neppe	kan	forefinnes	i	et	slikt	omfang	
det	da	vil	være	snakk	om.	Sesongvariasjonene	for	kommunes	parker	
samvarierer	med	sesong	i	private	grøntområder	i	kommunen,	slik	at	
sesongvariasjon	innen	parkdrift	alene	neppe	kan	utnyttes	bedre	av	private	
leverandører	enn	av	kommunen	selv.	Det	måtte	i	så	fall	være	hvis	en	regional	
eller	landsdekkende	privat	leverandør	kunne	flytte	aktivitet	fra	deler	av	
landet	hvor	noe	sesongarbeid	er	annerledes	enn	i	Oslo-området.	I	løpende	
parkdrift	er	nok	ikke	dette	så	aktuelt.	Oppdragenes	karakter	kan	imidlertid	i	
teorien	tilsi	at	enkelte	private	leverandører	kan	utnytte	synergieffekter/	
stordriftsfordeler	ved	f.eks.	bruk	av	spesialutstyr	eller	spesialkompetanse.	
Dette	kan	nok	være	tilfelle	med	noen	særskilte	oppgaver	i	kommunens	
grøntanlegg	og	plasser,	slik	som	f.eks.	drift	av	avanserte	fontener.	For	
ordinær	parkdrift	i	Oslo	vil	imidlertid	dette	neppe	være	tilfelle.		
	
Det	kan	imidlertid	ikke	utelukkes	at	selve	avgrensingen	av	avtaleområdene	
for	kommunens	parker	kan	være	slik	at	noen	private	leverandører	kan	
utnytte	sitt	personell	og	sin	maskinpark	på	en	mer	effektiv	måte	enn	det	
kommunen	kunne	gjøre.	Dersom	en	privat	leverandør	har	andre	likartede	
oppdrag	i	nærheten	av	et	kommunalt	parkområde,	kan	det	være	
samfunnsøkonomisk	gunstig	å	kunne	utnytte	eventuell	mindre	
forflytningstid	mellom	parkområder	enn	det	som	ville	være	tilfelle	med	
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lengre	avstander	mellom	kommunens	egne	parker.	Dette	måtte	i	så	fall	
undersøkes	konkret,	noe	som	rammene	for	dette	prosjektet	ikke	tillater.	
Timeforbruk	hos	den	private	leverandøren	kunne	indikere	hvorvidt	det	er	
slike	effekter,	men	det	foreligger	ikke	slike	opplysninger	til	bruk	i	prosjektet.	
Slike	effekter	vil	for	øvrig	også	kunne	gi	bedriftsøkonomiske	utslag	i	form	av	
lavere	pris	for	kommunen	og/eller	høyere	fortjeneste	for	den	private	
leverandøren.	

	
Når	det	gjelder	virksomhet	som	parkdrift	hvor	arbeidskraft	er	en	
dominerende	faktor,	vil	lønnsnivå	og	pensjonsvilkår	være	av	stor	betydning.	
Ikke	minst	vil	pensjonskostnadene	være	høyere	for	kommunalt	ansatte	
sammenliknet	med	ansatte	i	private	virksomheter,	og	dette	kan	utgjøre	
betydelige	beløp	(jfr.	også	seinere	omtale	i	denne	rapporten).	Rent	
samfunnsøkonomisk	kan	en	da	komme	til	å	benytte	ressursene	uhensikts-
messig,	da	evt.	lavere	produktivitet	hos	en	privat	leverandør	likevel	kan	gi	
lavere	bedriftsøkonomiske	kostnader	enn	drift	i	kommunal	egenregi.	For	en	
stor	aktør	som	Oslo	kommune	bør	det	tilligge	et	ansvar	for	å	benytte	
samfunnets	ressurser	på	beste	måte	og	dermed	ikke	nødvendigvis	velge	
billigste	løsning	hvis	det	overveiende	kan	tilskrives	ulikhet	i	faktorkostnader	
(som	arbeidskraft).		
	
Oppsummert	kan	noen	samfunnsøkonomiske	betraktninger	trekke	i	ulike	
retninger	når	det	gjelder	privat	versus	kommunal	parkdrift.	Det	synes	
imidlertid	ikke	overveiende	sannsynlig	at	det	er	betydelige	samfunns-
økonomiske	gevinster	ved	bruk	av	private	leverandører	til	parkdrift	eller	om	
parkdriften	utføres	av	kommunen	selv.	
	

	
Bedriftsøkonomiske	betraktninger.	
	
Nedenfor	omtales	ulike	kostnads-	og	inntektskomponenter	for	kommunen	
som	økonomisk	enhet.	
	
• Personalkostnader	

	
Personalkostnadene	omfatter	både	selve	parkdriften	samt	ledelse	og	
administrasjon.	I	prinsippet	vil	volumet	av	dette	være	det	samme	
uavhengig	av	om	tjenestene	driftes	av	kommunen	selv	eller	en	privat	
leverandør.	Selve	avgrensingen	av	områdene	som	skal	driftes	kan	tilsi	at	
det	for	noen	aktører	er	synergieffekter	ved	utnyttelse	av	personellet.		
For	noe	administrasjon	som	f.eks.	lønninger	vil	det	nok	være	stordrifts-
fordeler	i	kommunen,	mens	det	for	noen	andre	funksjoner	som	over-
ordnet	ledelse	kan	være	noen	stordriftsulemper.	
	
Oslo	kommune	(og	andre	kommuner)	stiller	krav	om	at	private	
leverandører	skal	ha	landsdekkende	tariffavtaler	for	sine	ansatte.	Når	det	
gjelder	parkdrift	har	de	aktuelle	tariffavtalene	i	privat	sektor	kanskje	noe	
dårligere	lønnsbetingelser	enn	i	Oslo	kommune	sin	tariffavtale.	De	
aktuelle	private	tariffavtalene	er	midlertid	minstelønnsavtaler,	slik	at	
faktisk	lønn	hos	de	aktuelle	private	leverandørene	kan	være	høyere	enn	
minstenivået.	Det	er	imidlertid	først	og	fremst	når	det	gjelder	pensjon	at	
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den	kommunale	tariffavtalen	er	bedre	for	den	enkelte,	men	innebærer	
høyere	kostnader	for	arbeidsgiver.	De	landsdekkende	tariffavtalene	som	
er	aktuelle	for	private	leverandører	av	parkdrift	har	ikke	konkrete	
bestemmelser	om	pensjon,	slik	at	de	private	bedriftene	kan	nøye	seg	med	
lovfestet	minimum	for	tjenestepensjon.	Ved	parkdrift	i	egenregi	vil	de	
ansatte	omfattes	av	pensjonsordningen	i	Oslo	Pensjonsforsikring,	hvor	
premien	er	betydelig	høyere	(litt	varierende	om	en	skal	legge	faktisk	
innbetalt	premie	eller	regnskapsført	beløp	til	grunn).	Dette	alene	kan	
innebære	at	personalkostnadene	kan	være	10-15%	lavere	hos	private	
leverandører	sammenliknet	med	drift	i	kommunal	egenregi.	
	
Det	kan	være	et	viktig	spørsmål	hvorvidt	en	kommune	kan	stå	for	å	avtale	
lønns-	og	arbeidsvilkår	(inkl.	pensjon)	for	kommunalt	ansatte,	men	like	
fullt	kjøpe	tilsvarende	tjeneste	fra	leverandører	med	dårlige	vilkår.	For	en	
del	år	siden	var	dette	et	anerkjent	tankekors	hos	kommunepolitikere	fra	
hele	det	politiske	spekteret,	både	når	det	gjaldt	de	praktiske	
konsekvensene	av	dette	og	de	mer	moralske	aspektene.	De	seinere	årene	
synes	det	som	om	dette	ikke	i	like	stor	grad	reflekteres	over	i	alle	partier.	

	
• Kostnader	til	maskiner	og	utstyr.	
	

I	prinsippet	vil	det	være	behov	for	samme	type	maskiner	og	utstyr	for	
den	løpende	parkdriften	uavhengig	av	om	oppgaven	utføres	av	en	privat	
leverandør	eller	av	kommunen.	Sammenhengen	i	parkdrift	ulike	
geografiske	steder	kan	tilsi	at	det	kan	være	synergieffekter	ved	
utnyttelsen	av	utstyret.	Normalt	vil	en	kommune	finansiere	investeringer	
gunstigere	enn	private	leverandører.	Kapitalkostnadene	for	kommunen	
vil	over	tid	ligge	1-2	prosentpoeng	under	det	en	privat	leverandør	kan	
oppnå	(Jensen,	B.	og	Gussgard,	G.	2020).	Rent	finansielt	vil	det	normalt	
ikke	være	gunstig	for	en	kommune	å	benytte	seg	av	leasing,	men	det	kan	
være	andre	grunner	til	å	lease	maskiner	ved	at	det	da	kan	være	enklere	å	
skifte	dem	ut	i	takt	med	endrede	krav	som	f.eks.	eldrift	eller	ved	endrede	
behov.	Utformingen	av	leasingavtalen	vil	da	være	viktig.	I	prinsippet	bør	
en	kommune	og	særlig	en	storkommune	oppnå	bedre	avtaler	enn	private	
leverandører	ved	leasingavtaler.	Hvis	anskaffelsen	eller	leasingsavtalen	
har	lite	volum	kan	kanskje	prisene	bli	høyere.	På	den	annen	side	vil	
betalingssikkerhet	ved	leasing	også	spille	inn,	og	da	vil	utvilsomt	en	
kommune	generelt	og	særlig	Oslo	kommune	vurderes	som	en	svært	
sikker	kunde.	I	vurderingen	av	rekommunalisering	av	parkdrift	for	
Södermalms	stadsdelsförvaltning	i	Stockholm	kommune	ble	det	påpekt	at	
volumet	av	maskiner	og	utstyr	som	denne	bydelen	hadde	bruk	for	var	så	
lite	at	store,	private	virksomheter	kunne	oppnå	bedre	priser.	Det	ble	også	
pekt	på	at	de	store	private	leverandører	med	mange	ulike	oppdrag	hos	
ulike	kunder	kunne	oppnå	stordriftsfordeler	ved	høyere	samlet	brukstid	
på	sine	maskiner	og	utstyr.	

	
• Kostnader	til	lokaler	og	oppstillingsplasser.	

	
I	prinsippet	vil	det	også	være	behov	for	samme	type	lokaler	og	
oppstillingsplasser	uavhengig	av	om	parkdriften	utføres	av	en	privat	
leverandør	eller	av	kommunen.	Dersom	det	er	snakk	om	å	investere	i	
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lokaler	eller	tomter,	vil	som	nevnt	en	kommune	finansiere	investeringer	
gunstigere	enn	private	leverandører.	Men	som	for	andre	kostnads-
komponenter	(innsatsfaktorer),	vil	det	også	for	lokaler	og	oppstillings-
plasser	kunne	være	synergieffekter	ved	utnyttelsen	av	dette	avhengig	av	
hvordan	parkdriften	er	inndelt	geografisk	og	i	volum.	
	

• Kapitalavkastning,	fortjeneste	og	risiko.	
	

Private	leverandører	vil	i	sine	tilbud	prise	inn	avkastning	på	investert	
kapital	og	en	fortjeneste.	Det	vil	vanligvis	også	ligge	inne	en	margin	for	
risiko.	Kontraktene	for	parkdrift	er	ganske	kortvarige	og	kortere	enn	
normale	avskrivningsperioder	eksempelvis	for	maskiner.	Dersom	en	
privat	leverandør	investerer	i	maskiner	vil	nok	marginen	for	å	dekke	
kapitalavkastning	og	risiko	være	noe	høyere	enn	hvis	kontraktene	var	
mer	langvarige.	På	den	annen	side	er	kontraktene	med	kommunen	
relativt	store,	og	kommunen	er	en	sikker	betaler.	Private	leverandører	
kan	således	være	villige	til	å	gi	et	prisgunstig	tilbud	til	kommunen	for	å	
sikre	seg	oppdrag	av	en	viss	størrelse	og	varighet	samt	en	stabil	og	sikker	
kontantstrøm.	

	
I	teorien	kan	private	leverandører	også	gi	prisgunstige	tilbud	for	å	
komme	seg	inn	på	et	marked.	Kommuner	kan	selvsagt	utnytte	dette.	Når	
det	gjelder	parkdrift	i	Oslo	er	det	imidlertid	flere	konkurrerende	private	
leverandører,	og	det	har	vært	flere	runder	med	anbudsutsettinger	hvor	
mange	av	de	samme	leverandørene	går	igjen.	Det	er	lite	sannsynlig	at	det	
over	tid	leveres	tilbud	som	ikke	gir	dekningsbidrag.	Årsberetninger	og	
regnskaper	for	de	største	selskapene	som	utfører	parkdrift	for	Oslo	
kommune	viser	ikke	virkningen	på	selskapenes	økonomi	av	de	
kontrakter	om	parkdrift	som	de	har	eller	har	hatt	med	Oslo	kommune.	
Slik	noen	av	selskapene	er	organisert	kan	det	også	drives	kryss-
subsidiering	mellom	avdelinger	dersom	noen	prosjekter	går	dårligere	
enn	antatt	–	uten	at	det	er	synlig	i	årsregnskapet.	Selskapene	inngår	i	
konsern	og	holdingsselskaper,	til	dels	store	internasjonale	konsern.	
Regnskapene	viser	imidlertid	at	disse	selskapene	som	sådan	har	gått	med	
overskudd	og	gitt	konsernbidrag	i	de	årene	de	har	hatt	oppdrag	med	
parkdrift	i	Oslo	kommune.	Overskuddene	og	konsernbidragene	har	
gjennomgående	vært	nokså	store.	Det	kan	være	et	poeng	i	at	midler	fra	
noen	av	selskapene	som	har	oppdrag	innen	parkdrift	for	for	Oslo	
kommune	kan	gå	ut	av	landet	gjennom	konsernstrukturene.	Betydningen	
av	dette	kan	det	sikkert	være	ulike	oppfatninger	om.	

	
Man	kan	nok	legge	til	grunn	at	de	private	leverandørene	har	en	normal	
kapitalavkastning	og	fortjeneste.	Dette	kan	variere	noe	mellom	bransjer,	
men	det	er	neppe	helt	feil	å	antyde	at	det	her	kan	dreie	seg	om	5-6	%	av	
omsetningen	i	kontraktene	inkl.	tilleggsarbeider.	(NOU	2020:13).	
	

• Transaksjonskostnader.	
	

Som	omtalt	tidligere	i	rapporten	er	erfaringen	at	transaksjonskostnader	
ved	bruk	av	private	leverandører	generelt	er	ganske	betydelig,	og	dette	er	
dokumentert	også	når	det	gjelder	parkdrift.	I	motsetning	til	kostnader	til	
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personell	inkl.	administrasjon,	maskiner	og	utstyr,	lokaler	og	
oppstillingskostnader	samt	kapitalavkastning	og	marginer	for	fortjeneste	
og	risiko	er	ikke	kommunens	transaksjonskostnader	priset	inn	i	
kontraktene	med	de	private	leverandørene.	Kommunens	transaksjons-
kostnader	er	en	ren	tilleggskostnad	for	kommunen,	samtidig	som	
kommunen	betaler	for	leverandørens	transaksjonskostnader	(samt	
leverandørens	oppstarts-	og	avviklingskostnader)	som	er	priset	inn	i	
kontraktene.	Ved	parkdrift	i	kommunal	egenregi	faller	transaksjons-
kostnadene	bort.	På	den	annen	side	vil	kommunens	administrasjons-
kostnader	øke	noe.	I	tillegg	vil	det	nok	være	noen	oppstartskostnader	ved	
rekommunalisering	som	vil	påløpe	for	kommunen,	samt	evt.	avviklings-
kostnader	dersom	kommunene	igjen	skulle	sette	parkdriften	ut	til	private	
etter	en	tid.	
	
Oslo	kommune	har	over	tid	styrket	kravene	til	private	leverandører.	Den	
s.k.	Oslo-modellen	skal	gi	mindre	muligheter	for	bl.a.	arbeidslivs-
kriminalitet	og	sosial	dumping.	Skal	modellen	være	effektiv	må	det	
imidlertid	benyttes	ressurser	til	oppfølging	og	kontroll.	Drift	i	kommunal	
egenregi	gir	ikke	denne	type	kontrollbehov	med	tilhørende	
administrative	kostnader.	Dessuten	fjerner	drift	i	kommunal	egenregi	
risikoen	for	sosial	dumping.	

	
• Provenyeffekter	

	
Dersom	private	leverandører	av	parkdrift	har	lavere	personalkostnader	
inkl.	pensjonskostnader	vil	dette	også	innebære	lavere	skatteinntekter.	
Hvis	ordinær	lønn	er	omtrent	lik	vil	lavere	skatteinntekt	først	komme	på	
de	utbetalte	pensjonene	fram	i	tid.	I	et	stort	felles	arbeidsmarked	som	
Oslo-området	med	mange	kommuner,	vil	neppe	evt.	lavere	
skatteinntekter	i	sin	helhet	ramme	Oslo.	Det	er	således	neppe	riktig	å	
estimere	et	provenytap	for	Oslo	på	typisk	7	%	slik	det	generelt	er	antydet	
i	kapittel	4,	men	et	visst	provenytap	bør	hensyntas.	Utover	redusert	
inntekt	for	kommunen,	vil	lavere	lønn	og/eller	pensjon	for	ansatte	også	
innebære	lavere	forbruk	og	dermed	mindre	positive	ringvirkninger	i	
nærsamfunnet.	Også	dette	innebærer	provenytap	for	samfunnet	og	har	
også	mer	samfunnsøkonomiske	effekter.	Antageligvis	vil	imidlertid	ikke	
slike	forhold	være	avgjørende	for	vurderingen	av	om	parkdrift	i	Oslo	skal	
drives	av	private	eller	kommunen	selv.	

	 	
	

Oppsummert	er	det	nok	først	og	fremst	personalkostnader	og	da	særlig	
knyttet	til	pensjon	som	gir	nevneverdig	forskjell	i	driftskostnader	ved	privat	
eller	kommunal	parkdrift.	På	den	annen	side	vil	private	leverandører	prise	
inn	egen	administrasjon	og	egne	transaksjonskostnader,	egne	oppstarts-	og	
avviklingskostnader,	kapitalavkastning,	fortjeneste	og	risiko	i	sine	tilbud.	
Differansen	mellom	estimerte	totalkostnader	ved	henholdsvis	kommunal	
eller	privat	drift	bør	dermed	neppe	være	veldig	stor.	I	prinsippet	vil	
pensjonskostnader	kunne	slå	så	kraftig	ut	at	totalkostnadene	ved	kommunal	
drift	kan	være	noe	høyere	enn	ved	privat	drift.	
Imidlertid	har	kommunen	transaksjonskostnader	ved	bruk	av	kontrakter	
med	private	leverandører.	Disse	vil	falle	bort	dersom	kommunen	selv	utfører	
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parkdriften.	Kommunens	administrasjonskostnader	vil	imidlertid	øke	noe	
ved	parkdrift	i	kommunal	egenregi.	Samlet	vil	nok	kostnadene	ved	privat	
eller	kommunal	parkdrift	være	nokså	like.	
	
Med	bistand	fra	oppdragsgiver	er	det	gjort	anslag	på	personell-	og	utstyrs-
behov	ved	kommunal	parkdrift	i	de	områder	som	i	dag	driftes	av	private	og	
som	Bymiljøetaten	følger	opp.	Dette	er	sammenliknet	med	prisen	i	de	
aktuelle	kontrakter	i	dag.	Sammenlikningen	tilsier	at	prisen	hos	de	private	er	
noe	lavere,	men	mindre	enn	forskjell	i	pensjonskostnader	mellom	de	private	
og	i	kommunen	i	utgangspunktet	skulle	tilsi.	Disse	sammenlikningene	er	
konsistente	med	de	mer	allmenne	resonnementene	og	relevant	litteratur.	
Dessuten	er	det	i	anslaget	på	personellbehov	ved	evt.	rekommunalisering	tatt	
høyde	for	en	bemanning	som	inkluderer	det	som	i	dag	er	ordinære	
tilleggsarbeider	og	som	faktureres	særskilt	fra	private	leverandører.	Samlet	
sett	indikerer	dette	at	evt.	rekommunalisert	parkdrift	i	Oslo	kan	være	mer	
effektivt	og	gi	lavere	totalkostnader	enn	dagens	ordning	med	kjøp	av	
parkdrift	fra	private	leverandører.	

	
Kommunen	kan	selv	foreta	mer	konkrete	kostnadssammenlikninger.	Da	må	
det	tas	behørig	hensyn	til	tilleggsarbeider	ved	dagens	kontrakter	med	private	
leverandører.	Noen	av	disse	tilleggsarbeidene	vil	ventelig	omfatte	
ekstraordinære	forhold	og	hvor	det	også	ved	kommunal	drift	ville	være	
behov	for	ekstramidler.	Kommunen	kan	videre	sammenlikne	mannskaps-
lister	for	de	private	leverandørene	med	anslag	for	personellbehov	ved	evt.	
rekommunalisering	av	parkdrift.	Estimatene	kan	utarbeides	i	samarbeid	med	
fagforeningene	for	ytterligere	å	øke	kvaliteten.	
	
	

8. Andre forhold ved kommunal parkdrift. 
	

Parkdrift	i	kommunal	egenregi	vil	kunne	ha	en	del	fordeler	utover	det	som	er	
drøftet	i	kapittel	7	i	denne	rapporten:	Ved	kommunal	drift	kan	kommunen	
lettere	og	uten	å	gå	veien	om	tilleggsarbeider	eller	reforhandlede	og	fornyede	
kontakter	løpende	tilpasse	driften	etter	behov,	prioriteringer	og	økonomi.	Dette	
forhold	er	som	nevnt	tidligere	i	rapporten	allment	anerkjent	og	beskrevet	i	
litteraturen	om	konkurranseutsetting	av	offentlige	tjenester	og	når	det	gjelder	
begrunnelser	og	erfaringer	med	rekommunalisering	generelt	og	også	pekt	på	
blant	fordeler	ved	å	ha	parkdrift	i	egenregi.	

	
Parkdrift	i	kommunal	egenregi	vil	mer	spesifikt	gjøre	det	lettere	å	løpende	øke	
miljøkrav,	det	være	seg	p.g.a.	kommunale	prioriteringer	og	vedtak	eller	
muligheter	som	følger	av	ny	teknologi.	Dersom	Oslo	ønsker	å	være	en	
foregangskommune	på	miljø	og	vise	dette	bl.a.	gjennom	sine	parker	og	
grøntområder	vil	styringen	mot	et	slikt	mål	være	mer	effektiv	og	direkte	hvis	
kommunen	selv	drifter	sine	parker.	
	
Parkdrift	i	kommunal	egenregi	gir	større	faglig	miljø	og	faglig	tyngde,	noe	som	
ventelig	vil	ha	positive	effekter	både	når	det	gjelder	administrasjon/oppfølging	
og	i	selve	parkdriften.	Større	faglig	miljø	vil	også	styrke	den	overordnede	
ledelsen	og	styringen.	
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Kommunal	drift	av	parkene	vil	gi	færre	ledd	for	å	følge	opp	publikums-
henvendelser.	Kommunens	fysiske	nærhet	til	byens	borgere	ved	vil	bli	enda	
bedre	ved	drift	i	kommunal	egenregi.	Utbedringstiltak	vil	være	lettere	å	ta	tak	i	
og	vil	kunne	gjennomføres	raskere.	Man	kommer	nærmere	på	der	folk	bor,	og	
enkle	tiltak	som	en	bålpanne	eller	en	benk	kan	ordnes	uten	tidkrevende	
prosedyrer	for	tilleggsbestillinger	o.l.	De	medarbeidere	som	utfører	parkdriften	
vil	kunne	få	et	bredere	eieforhold	til	parkene	og	økt	stolthet	for	jobben	som	
utføres.	
	
Alle	disse	faktorene	peker	i	retning	av	at	standarden	på	parkene	generelt	vil	
kunne	økes	dersom	kommunen	selv	utfører	parkdriften.	

	
	

9. Vurderinger dersom kommunen skal ha parkdriften i egenregi. 
	
Dersom	kommunen	å	ta	tilbake	parkdrift	i	egen	regi	er	det	flere	forhold	som	må	
vurderes	nærmere.	Noen	hovedpunkter	er	omtalt	nedenfor:	
	
Avgrensning	av	områder	og	oppgaver	som	tas	tilbake	til	kommunal	drift:	

	
Det	er	ulike	instanser	i	kommunen	som	håndterer	de	ulike	kontraktene	om	
privat	parkdrift.	Hvorvidt	bydelene	ønsker	at	drift	av	parker	som	de	har	ansvar	
for	helt	eller	delvis	skal	ivaretas	av	en	sentral	kommunal	enhet	er	ikke	kartlagt	i	
dette	prosjektet.	Ansvaret	for	større	parktrær	som	bydelene	har	ansvar	for	
ivaretas	i	dag	av	Bymiljøetaten.	Og	eksempelvis	i	Bjerke	bydel	har	det	vært	
dialog	og	igangsatt	forsøk	med	at	Bymiljøetaten	ivaretar	litt	flere	oppgaver	innen	
parkdrift.	Det	foreslås	at	erfaringene	med	dette	vurderes	og	at	det	tas	
standpunkt	til	om	evt.	mer	av	bydelenes	parkdrift	skal	overføres	til	en	sentral	
kommunal	enhet	i	forbindelse	med	at	de	respektive	bydelers	kontrakter	med	
private	om	parkdrift	utløper.	
	
Det	må	dessuten	tas	standpunkt	til	om	hvor	store	deler	av	det	som	angår	
parkdrift	og	som	nå	leveres	fra	private	som	kommunen	ønsker	å	ta	tilbake	til	
egen	drift.	Dette	må	vurderes	konkret	ut	i	fra	bl.a.	oppgavens	egenart	og	med	
synergien	ved	kunne	utføre	den	sammen	med	andre	oppgaver.	Drift	av	fontener	
har	f.eks.	blitt	stadig	mer	spesialisert	etter	hvert	som	fontenene	har	blitt	mer	
avanserte,	og	drift	og	vedlikehold	av	moderne	fontener	krever	personell	med	
kompetanse	som	ikke	har	mye	til	felles	med	øvrig	parkdrift.		Renovasjon	i	
parkene	kan	også	være	en	oppgave	som	kanskje	best	kan	ivaretas	av	andre	enn	i	
en	reetablert	kommunal	enhet	for	parkdrift.	Vedlikehold	og	tilsyn	av	
lekeapparater	kan	vurderes	særskilt.	
	
Et	mulig	generelt	utgangspunkt	er	at	det	som	krever	kompetanse	på	grønt-
områder	inkluderes	i	en	evt.	rekommunalisert	parkdrift.	Drift	av	strender	inkl.	
båt	og	flytebrygger	(også	Sørenga	Sjøbad	og	strender	utenfor	Oslo	som	Oslo	
kommune	ivaretar)	kan	vurderes	særskilt.	Livredningstjenester	kan	som	nå	evt.	
fortsatt	utføres	av	private	som	Norges	Livredningsselskap.	
	
Det	anses	ikke	aktuelt	å	(gjen)opprette	et	kommunalt	gartneri	som	produserer	
alt	av	planter	som	trengs	til	parkene.	Derimot	bør	det	kunne	vurderes	om	
kommunen	bør	ha	en	egen	planteskole	som	kan	produsere	stedegne	busker	og	
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trær.	Med	en	egen	planteskole	kan	bl.a.	standarder	om	større	genetisk	renhet	
ivaretas,	og	import	og	den	risiko	som	følger	av	dette	reduseres.	En	evt.	egen	
kommunal	planteskole	er	ikke	analysert	nærmere	i	denne	rapporten.	
	
	
Personell,	utstyr	m.v.:	

	
• Oppbemanning	i	antall	og	med	den	kompetanse	som	er	nødvendig.		

	
Rent	generelt	kan	en	vurdering	av	oppbemanningsbehovene	ta	utgangspunkt	
i	den	bemanning	man	hadde	da	kommunen	utførte	parkdrift	selv	og	så	
korrigere	for	den	oppgave-	og	kvalitetsutvikling	som	har	skjedd	siden	den	
gang.	Dette	kan	sammenholdes	med	mannskapslister	hos	de	private	
leverandørene	i	dag.	Slike	mannskapslister	finnes	i	Bymiljøetatens	
administrasjon.		
	
Kompetansebehovene	i	selve	parkdriften	er	sammensatt.	Det	er	behov	for	
fagarbeidere	som	anleggsgartnere/gartnere,	trepleiere,	maskinførere	med	
maskinførerbevis,	andre	spesialarbeidere,	«alt-mulig-menn»	og	
sommerhjelpere.	Mye	av	denne	kompetansen	må	foreligge	i	de	aktuelle	
områder	som	parkdriften	deles	inn	i.	Noe	kompetanse	som	f.eks.	rørleggere	
og	tømrere	kan	imidlertid	ligge	i	en	sentral	underenhet,	slik	det	var	tidligere	
da	kommunen	selv	utførte	parkdrift	og	slik	som	de	større	private	leveran-
dører	av	parkdrift	i	Oslo	ordner	seg	i	dag.	Noen	fagarbeidere	vil	det	kunne	
være	krevende	å	rekruttere,	f.eks.	trepleiere.	I	prinsippet	vil	rekrutterings-
utfordringer	være	likartede	for	kommunen	og	private	leverandører,	men	en	
stor	kommune	som	Oslo	vil	nok	kunne	være	mer	offensiv	ved	eksempelvis	å	
ha	en	samarbeid	med	arboristlinjen	ved	Fagskolene	på	Østlandet.	Da	Oslo	
kommune	har	fylkeskommunale	oppgaver	og	dermed	ansvar	for	videre-
gående	opplæring,	bør	også	ordninger	for	og	oppfølging	av	lærlinger	ha	
bedre	muligheter	i	en	kommunal	parkdrift	enn	hos	flere	og	mindre	private	
leverandører.	Ved	en	evt.	rekommunalisering	av	parkdriften	vil	det	for	øvrig	
rent	generelt	være	et	rekrutteringspotensiale	fra	de	private	firma	som	
utfører	pardrift	for	kommunen	i	dag.	

	
Mulig	organisering	av	selve	parkdriften	i	kommunal	egenregi	er	omtalt	
seinere	i	rapporten.	

	
Administrasjon	og	oppfølging	av	det	som	direkte	vil	angå	en	evt.	
rekommunalisert	parkdrift	kan	ventelig	ivaretas	av	dem	som	er	ansatt	i	
kommunen	i	dag	for	å	følge	opp	de	private	leverandørene.	I	en	evt.	
rekommunalisert	parkdrift	vil	administrasjon	og	oppfølging	av	det	som	angår	
selve	parkdriften	kunne	øke	noe,	men	antagelig	ikke	vesentlig.	Det	vil	det	
dessuten	frigjøres	kapasitet	som	i	dag	nyttes	til	administrasjon	av	kontrakter	
med	private	leverandører	(anbudsutlysning,	kontraktsinngåelse,	oppfølging	
inkl.	tilleggsbestillinger).	Ikke	minst	arbeid	med	tilleggsbestillinger	er	ganske	
omfattende	i	dag.	Det	er	ikke	usannsynlig	at	netto-effekten	på	ressursbruk	til	
administrasjon	og	oppfølging	av	det	som	angår	selve	parkdriften	vil	være	
positiv	dersom	kommunen	selv	utfører	parkdrift.	Kommunen	må	imidlertid	
ha	administrative	ressurser	for	å	forvalte	maskiner	og	utstyr	og	nødvendige	
lokaler,	noe	som	også	omtales	litt	seinere	i	denne	rapporten.	
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Overordnet	personaladministrasjon	og	andre	ledelsesfunksjoner	i	vil	ventelig	
øke	noe	ved	en	evt.	rekommunalisering	av	parkdrift	i	den	aktuelle	etaten	
som	følge	av	økt	antall	medarbeidere	i	selve	parkdrifta.	Arbeid	med	
lønnsutbetaling	etc.	som	utføres	for	hele	kommunen	under	ett	vil	
imidlertid	i	det	store	og	hele	ventelig	absorberes	i	dagens	system,	da	det	
tross	alt	vil	være	et	beskjedent	antall	nye	medarbeidere	i	en	evt.	
rekommunalisert	parkdrift.	

	
En	mer	konkret	beregning	av	bemanningsbehov	ved	en	evt.	rekommunalisert	
parkdrift	vil	bl.a.	avhenge	av	om	det	er	oppgaver	som	utføres	av	private	i	dag	
som	man	ikke	ønsker	å	ta	tilbake	i	kommunal	drift.	Tempoet	i	opp-
bemanningen	vil	avhenge	av	om	oppgaver	tas	tilbake	til	kommunal	drift	når	
den	enkelte	kontrakt	utløper	eller	om	kommunen	innretter	seg	med	
forlengelse	av/nye	kontrakter	slik	at	alle	utløper	samtidig.	
	
Bemanningsbehovene	vil	også	påvirkes	av	om	man	ønsker	å	ta	tilbake	
privatisert	parkdrift	som	bydelene	har	ansvar	for	i	tillegg	til	den	parkdriften	
hvor	ansvaret	i	dag	er	i	Bymiljøetaten.	Ved	evt.	rekommunalisering	av	
parkdriften	kan	en	antageligvis	kan	en	få	best	ressursutnyttelse	dersom	all	
parkdrift	besørges	av	en	og	samme	instans	i	kommunen.	På	kort	sikt	vil	det	
muligens	kunne	våre	utfordringer	med	å	finne	andre	egnede	oppgaver	for	
dem	som	administrere	parkdrift	og	kontrakter	i	bydelene	og	i	Utviklings-	og	
kompetanseenheten.				

	
Volum	på	bemanningen	og	kompetansesammensetningen	vil	dessuten	
avhenge	av	om	kommunen	kan	organisere	kommunal	parkdrift	sammen	med	
andre	oppgaver	slik	at	personellet	totalt	sett	benyttes	på	en	mer	optimal	
måte	enn	i	dag.	Dette	er	faktorer	som	omtales	seinere	i	rapporten.	

	
	

• Anskaffelser	av	maskiner	og	utstyr.		
	
Dersom	kommunen	selv	skal	utføre	parkdriften	vil	det	være	behov	for	
maskiner	og	utstyr.	Dette	gjelder	mannskapsbiler,	mindre	lastebiler,	
traktorer,	tilhengere,	gressklippere,	spesialutstyr	og	håndverktøy	og	
redskaper.	Det	kan	vurderes	om	hvorvidt	kommunen	skal	kjøpe	maskiner.	
Som	nevnt	vil	vil	en	kommune	finansiere	slike	investeringer	gunstigere	enn	
private	leverandører.	Eier	man	maskiner	må	imidlertid	kommunen	selv	følge	
opp	vedlikehold,	evt.	gjennom	eget	verksted.	Det	vil	ventelig	være	enklere	å	
lease	maskiner	inkl.	serviceavtale.	I	praksis	vil	dette	også	løpende	kunne	gi	
mer	tidsmessig	utstyr.	Oslo	kommune	bør	kunne	oppnå	minst	like	gode	
avtaler	som	en	privat	leverandør		
	
Uavhengig	av	kommunene	selv	eier	maskiner	eller	leaser	dem,	bør	
kommunen	utvikle	ordninger	for	å	ivareta	maskiner	og	utstyr.	
Bonusordninger	for	maskinførere	kan	være	et	eksempel	på	dette.	

	
Maskiner	og	utstyr	som	brukes	daglig	slik	som	traktorer	må	i	praksis	
forefinnes	der	hvor	parkdriften	utføres.	Noe	tyngre	utstyr	for	enkeltoppdrag	
vil	ventelig	kunne	benyttes	fra	andre	kommunale	etater.	Spesialutstyr	kan	
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også	leies	fra	private	til	enkeltoppdrag.	Gravemaskiner	kan	f.eks.	leies	på	
timebasis	med	utgangspunkt	i	kommunal	rammeavtale.	

	
Når	det	gjelder	håndverktøy	og	redskaper	i	en	evt.	rekommunalisert	
parkdrift	kan	man	ventelig	utnytte	eller	videreutvikle	avtaler	som	
kommunen	allerede	har	f.eks.	innen	drift	av	idrettsanlegg	og	innen	
skogsdrift.	

	
Det	må	sørges	for	administrasjon	av	maskiner	og	utstyr	dersom	kommunen	
drifter	parker	selv.	Utover	generell	kapasitet	til	dette,	må	det	også	være	en	
bevissthet	om	hva	man	leaser	eller	anskaffer	m.h.t.	kvalitets-	og	miljøkrav.	
Eksempelvis	vil	dette	gjelde	eldrift	med	tanke	på	trekkapasitet/lasteevne,	
vinterdrift,	ladetider	etc.	Administrasjon	av	maskiner	og	utstyr	er	priset	inn	i	
kontraktene	med	private	leverandører	av	parkdrift.	I	prinsippet	vil	
kommunen	kunne	utføre	dette	like	effektivt.	Dessuten	vil	det	være	lettere	å	
løpende	utvikle	miljøkrav	og	andre	krav	hvis	kommunen	selv	utfører	
parkdrift	og	eier/leaser	maskiner.	

	
	

• Lokaler	til	maskiner	og	utstyr	og	til	mannskapsrom.			
	
Parkdrift	krever	lokaler	til	maskiner	og	utstyr	og	til	mannskapsrom.	I	noen	
grad	vil	lokaler	som	kommunen	eier	og	som	i	dag	benyttes	av	private	
leverandører	av	parkdrift	kunne	dekke	behov	ved	evt.	rekommunalisert	
parkdrift.	Dette	gjelder	eksempelvis	lokaler	ved	Frognerparken,	Ballerud	
(som	i	dag	er	en	driftsstasjon)	og	Sogn	(som	også	i	dag	er	en	driftsstasjon).	
Kommunen	eier	også	lokaler	ved	bl.a.	Stubljan	som	kan	være	egnet	til	
rodestasjoner.	Kommmunale	grunnarealer	på	f.eks.	Lambertseter	og	Grorud	
kan	benyttes	til	rodestasjoner	eller	parkering	av	maskiner.	Dette	vil	øke	
bruksverdien	av	slike	kommunale	grunnarealer	med	lite	utnyttelse.	Det	kan	
også	være	aktuelt	å	se	lokalbehov	i	sammenheng	med	og	evt.	samlokalisert	
med	stasjoner	for	vegdrift.	
	
Konkrete	investeringsbehov	eller	kostnader	til	leie	av	lokaler	til	maskiner	og	
utstyr	og	til	mannskapsrom	er	ikke	vurdert	i	dette	prosjektet.	Det	må	
forventes	noe	mer	administrativt	arbeid	til	dette	enn	i	dag.	
	
Det	er	ventelig	ikke	behov	for	nevneverdig	mer	kontorlokaler	til	
administrasjon	dersom	kommunen	selv	utfører	parkdriften.	

	
	
Planlegging	og	gjennomføring:	

	
En	evt.	rekommunalisering	av	parkdrift	vil	kreve	planlegging.	De	konkrete	
forberedelsene	kan	ventelig	gjennomføres	med	den	kompetanse	innen	
administrasjon	av	parkdrift	som	kommunen	har	i	dag.	Kapasitet	til	å	ivareta	
andre	oppgaver	må	muligens	styrkas	i	en	periode.	

		
Kontraktene	med	private	om	drift	av	parker	i	Oslo	har	ulike	utløpsdatoer.	
Kontraktene	har	dessuten	opsjon	om	forlengelse.	Det	er	således	ikke	slik	at	
kommunen	uten	videre	kan	overta	all	parkdrift	fra	en	bestemt	dato.	Dersom	
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kommunen	bestemmer	seg	for	å	overta	parkdriften,	er	det	avtalemessig	enklest	
hvis	kommunen	gradvis	overtar	drift	av	parker	etter	hvert	som	de	enkelte	
kontrakter	med	private	leverandører	utløper.	En	fordel	med	dette	er	at	det	da	
kan	innhentes	erfaringer	med	selve	overtagelsen	og	ved	å	igjen	ha	mer	parkdrift	
i	egenregi	etter	hvert.	I	tillegg	reduseres	risikoen	ved	alternativt	å	ta	over	all	
parkdrift	fra	en	og	samme	dato.	En	tenkbar	ulempe	er	at	organiseringen	av	
parkdrift	i	kommunal	egenregi	muligens	kunne	bli	mer	effektiv	dersom	all	drift	
av	parker	som	nå	utføres	av	private	ble	tilbakeført	til	kommunen	samtidig.		

	
Dersom	kommunen	skulle	ønske	å	ta	over	all	parkdrift	som	nå	utføres	av	private	
fra	en	og	samme	dato,	måtte	de	løpende	kontrakter	forlenges	eller	reforhandles	
slik	at	de	var	tilpasset	dette.	Antageligvis	er	dette	lite	hensiktsmessig.	Dersom	
man	velger	å	ta	tilbake	parkdrift	i	kommunal	egenregi	etter	hvert	som	de	enkelte	
kontraktene	utløper,	vil	kommunen	gradvis	hente	erfaringer	som	kan	nyttes	i	
den	videre	planleggingen.	
	

	
10. Organisering av en eventuelt rekommunalisert parkdrift. 
	

Dersom	kommunen	bestemmer	seg	for	å	ta	tilbake	parkdriften	til	egenregi	vil	en	
etter	å	ha	bestemt	seg	for	hvilke	områder	og	oppgaver	som	skal	inkluderes	måtte	
ta	standpunkt	til	organiseringen.		

	
• Synergier	med	andre	kommunale	oppgaver.	

	
Sammenhengen	mellom	en	evt.	kommunal	parkdrift	og	andre	kommunale	
oppgaver	må	vurderes	for	å	se	på	mulige	stordriftsfordeler	og	andre	
synergier.	Omkostningene	ved	å	endre	eksisterende	organisatoriske	
strukturer	som	fungerer	godt	må	inkluderes	i	et	slikt	arbeid.	Dette	er	ikke	
gjort	konkrete	analyser	av	dette	i	prosjektet.	Skissemessig	antydes	følgende:	

		
- Kirkegårdsdrift:	Gravlundenes	beliggenhet	og	driftens	karakter	tilsier	at	det	

kan	være	tvilsomt	om	kirkegårdsdrift	og	kommunal	parkdrift	bør	slås	
sammen.	Det	kan	imidlertid	være	samarbeid	på	det	grøntfaglige	generelt,	om	
innkjøp	av	blomster	etc	
	

- Idrettsanlegg:	Det	kan	være	noe	å	hente	ved	å	se	drift	av	grøntarealer	i	
sammenheng.	Drift	av	idrettsanlegg	og	ansvar	for	parkdrift	er	i	dag	i	samme	
etat,	noe	som	bør	tilsi	at	det	vil	kunne	ligge	til	rette	for	å	se	drift	av	disse	
typer	grøntanlegg	mer	i	sammenheng.	Billedmessig	framstilt	har	avdelingen	
for	idrettsanlegg	ansvar	for	det	som	er	«innenfor	gjerdet»,	mens	det	som	er	
utenfor	er	parkdrift.	Det	vil	uansett	kunne	være	fordeler	ved	å	se	på	drift	av	
større	grøntarealer	som	f.eks.	Ekebergsletta	og	Voldsløkka.	Det	kan	også	
være	aktuelt	å	se	på	samarbeid	om	maskiner	mellom	drift	av	idrettsanlegg	og	
parkdrift.	Det	er	imidlertid	neppe	synergier	mellom	drift	av	svømme-	og	
idrettshaller	og	parkdrift.	

	
- Skogsdrift:	Selv	om	skogdrift	og	ansvar	for	parkdrift	er	i	samme	etat	i	dag,		

kan	driftenes	karakter	og	geografiske	virkeområde	tilsi	at	skogsdrift	og	
parkdrift	ikke	bør	slås	sammen.	Det	kan	imidlertid	være	samarbeid	om	
håndtering	av	større	trær	og	samarbeid	om	forvaltningsplaner	og	drift	av	
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små	byskoger.	Erfaringer	fra	slikt	samarbeid	i	f.eks.	Nord	kan	viderutvikles.	
Det	er	antagelig	også	litt	å	hente	på	samarbeid	om	maskiner,	f.eks.	ved	at	
lastebil	m.	kran	og	hengere	som	nyttes	i	skogsdrift	kan	nyttes	til	
enkeltoppdrag	innen	parkdrift.	
	

• Intern	organisering	
	
Det	er	antageligvis	mest	aktuelt	at	kommunen	tar	tilbake	drift	av	parker	med	
om	lag	de	oppgaver	som	private	utfører	i	dag.	Det	er	nok	mest	
hensiktsmessig	at	dette	i	så	fall	skjer	etter	hvert	som	de	enkelte	avtaler	med	
private	utløper.	Videre	er	det	kanskje	ikke	så	mye	å	hente	ved	å	slå	sammen	
ulike	kommunale	etater/deler	av	etater	relatert	til	parkdrift.		
	
Den	interne	organiseringen	av	selve	parkdriften	kan	da	-	i	alle	fall	i	første	
omgang	-	følge	dagens	inndeling	som	for	administrasjon	og	oppfølging	av	
parkdriften.	Det	kan	være	en	seksjonsleder,	en	forvalter	pr.	område,	en	
driftsansvarlig	rodeleder	og	med	parkdriftere.	Rodeleder	kan	ha	ansvar	for	
personaloppfølging	av	parkdriftere,	publikumshenvendelser	og	bymeldinger.	
For	øvrig	bør	en	slik	organisering	kunne	gjennomføres	innenfor	rammene	av	
dagens	ressursbruk	med	unntak	av	parkdriftere,	som	må	rekrutteres.	Det	
vises	for	øvrig	til	omtalen	av	bemanningsbehov	tidligere	i	rapporten.	
	
På	sikt	kan	en	parkdrift	i	kommunal	egenregi	evt.	organiseres	slik	at	byen	
deles	i	to,	en	del	for	drift	av	parker	i	øst	og	en	i	vest.	

	
	

11. Avsluttende drøfting og konklusjon. 
	
Rent	bedriftsøkonomisk	er	det	neppe	vesentlige	forskjeller	på	om	driften	av	
kommunens	parker	ivaretas	ved	bruk	av	private	leverandører	eller	av	
kommunen	selv,	når	tilleggsarbeider	til	kontraktene	med	private	inkluderes	i	
sammenlikningen.	Det	vil	således	være	mer	et	spørsmål	om	politiske	(evt.	
ideologisk	pregete)	beslutninger	enn	åpenbare	store	økonomiske	gevinster	ved	å	
velge	det	ene	framfor	det	andre.	Det	vil	nok	også	grovt	sett	være	om	lag	samme	
samfunnsøkonomiske	effektivitet	hva	angår	selve	driften	når	man	sammenlikner	
kommunal	drift	med	privat	drift,	men	ressurser	benyttet	til	kontraktsinngåelse,	
oppfølging	og	kontroll	vil	kunne	frigjøres	ved	parkdrift	i	kommunal	egenregi.	
	
Parkdrift	i	kommunal	egenregi	vil	innebære	høyere	personalkostnader,	først	og	
fremst	knyttet	til	pensjon.	Parkdrift	er	nokså	personalintensivt,	slik	at	ulikt	nivå	
på	personalkostnadene	kan	slå	nokså	kraftig	ut.	På	den	annen	side	vil	private	
leverandører	beregne	seg	priser	som	dekker	krav	til	avkastning	på	kapital,	
risikodekning	og	fortjeneste.	Kommunens	transaksjonskostnader	ved	bruk	av	
private	leverandører	til	parkdrift	vil	falle	bort	ved	kommunal	egenregi,	men	
kommunens	kostnader	til	egen	ledelse	og	administrasjon	vil	kanskje	øke	
tilsvarende.	

	
Ved	anskaffelse	av	maskiner	og	utstyr	vil	kommunen	normalt	ha	lavere	
rentekostnader	enn	en	privat	leverandør.	Dersom	leasing	velges,	bør	ikke	Oslo	
kommune	få	dårligere	avtaler	enn	private	leverandører	av	parkdrift.	Kommunale	
lokaler	og	eiendommer	som	måtte	stå	ledige	eller	være	underutnyttet	vil	i	
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prinsippet	innebære	lavere	kostnader	for	kommunen	enn	å	betale	en	privat	
leverandør	for	selv	å	holde	nødvendige	lokaler	og	eiendommer.	

	
Det	vil	neppe	innebære	noen	stor	risiko	for	kommunen	å	vurdere	å	ta	tilbake	
parkdrift	til	kommunal	egenregi.	Ved	at	parkdriften	i	flere	år	og	gjennom	flere	
anbudsrunder	har	vært	utført	av	private,	har	kommunene	god	oversikt	over	
kostnadene	(inkl.	tilleggsarbeider)	for	parkdriften	i	de	enkelte	kontraktsområder	
når	den	utføres	av	private.	Gjennom	mannskapslister	fra	de	private	leveran-
dørene	har	kommunen	også	oversikt	over	personellsituasjonen.	Det	vil	således	
være	rimelig	enkelt	for	kommunene	å	lage	ganske	gode	estimater	på	hva	det	vil	
koste	å	utføre	parkdriften	i	det	enkelte	kontraktsområde	i	kommunal	egenregi.	
Estimatene	kan	utarbeides	i	samarbeid	med	fagforeningene	for	ytterligere	å	øke	
kvaliteten.	Dersom	det	–	mot	formodning	-	skulle	vise	seg	at	de	estimerte	
kostnadene	ved	kommunal	egenregi	er	vesentlig	høyere	enn	kostnadene	ved	
dagens	private	parkdrift,	kan	kommunen	så	vurdere	om	øvrige	fordeler	ved	
parkdrift	i	kommunal	egenregi	oppveier	kostnadsdifferansen.	

	
Øvrige	fordeler	kan	stikkordsmessig	oppsummeres	til	å	gjelde	løpende	tilpasning	
av	tjenestene	til	miljøkrav,	innbyggerkontakt	og	kvalitet	på	tjenestene,	samt	å	
redusere	risiko	for	ansvarspulverisering	og	utelukke	sosial	dumping.	Slike	
fordeler	kan	vanskelig	kostnadsberegnes.	Vektleggingen	av	slike	fordeler	kan	
nok	i	noen	grad	avhenge	av	partipolitisk	ståsted.	

	
Kontraktene	om	parkdrift	med	private	leverandører	har	ulik	utløpsdato.	
Kommunen	kan	dermed	ta	tilbake	parkdriften	i	det	tempo	som	kontraktene	med	
private	leverandører	utløper.	Dette	kan	nok	innebære	at	visse	stordriftsfordeler	
ikke	lar	seg	umiddelbart	realisere.	På	sikt	vil	det	nok	imidlertid	være	mest	å	
hente	ved	å	kunne	se	en	evt.	rekommunalisert	parkdrift	i	sammenheng	for	alle	
områdene,	og	også	inklusive	de	parker	som	bydelene	i	dag	har	ansvar	for.	Men	
på	den	annen	side	kan	kommunen	gradvis	opparbeide	seg	erfaringer	ved	igjen	å	
utføre	parkdriften	selv	ved	å	ta	tilbake	parkdriften	etter	hvert	som	den	enkelte	
avtale	utløper.	Skulle	det	vise	seg	at	erfaringene	ved	å	ta	tilbake	den	første	
kontrakten	ikke	er	gode,	kan	kommunen	så	vurdere	å	sette	ut	parkdriften	i	dette	
området	på	anbud	igjen.	Det	private	markedet	for	parkdrift	vil	i	mellomtiden	
neppe	ha	forvitret,	og	konkurransen	i	markedet	vil	antageligvis	fortsatt	være	
effektiv.	
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