
Høringssvar fra MED-udvalget i Frederiksberg Svømmehal 

 

MED-udvalget har opdelt høringssvaret i punkter af hensyn til overskueligheden. 

Kommunalfuldmagten 
I høringsbrevet bliver nævnt, at kommunalfuldmagten skulle være en forhindring for at 
videreudvikle Svømmehallens tilbud og at det er begrundelsen for et udbud.  
MED-udvalget undrer sig over begrænsningerne set i lyset af andre kommunale institutioners 
tilbud i Danmark. Flere eksempler viser, at der er muligheder for at udvikle tilbud og ydelser. 
Administrationen af kommunalfuldmagten ses at være mere fleksibel end tidligere. 

Anlægsrammen 
I MED er der forståelse for, at der prioriteres for alle Kommunens institutioner og derfor ikke har 
mulighed for at prioritere alle Svømmehallens vedligeholdelser. Der er dog behov for at nævne, at 
den manglende vedligeholdelse af bl.a. Svømmehallens rør-installationer og tekniske installationer 
generelt opleves som en misligholdelse af husets driftsmuligheder. 
Der er endvidere et ønske fra ledelsen om, at der bliver kigget på muligheden for at renovere 
Svømmehallens installationer med udgangspunkt i energirenoveringer. Dette vil forbedre 
Svømmehallens energiregnskab, kvaliteten af husets installationer og være i tråd med 
Frederiksberg Kommunes generelle ønske om at være en grøn kommune. 
 
Så vidt MED er orienteret, vil en sådan mulighed ikke påvirke anlægsrammen, idet 
energirenoveringer kan etableres med tilskud. 

Lånebekendtgørelsen tillader finansiering af en godkendt energirenovering af installationer i 
svømmehallen uden at påvirke kommunens anlægsramme. 

Et andet ønske er at kigge på, at Svømmehallen er bevaringsværdig. Her er der måske også 
mulighed for at søge tilskud som heller ikke vil påvirke anlægsrammen. 

Kontrolbud eller kontrolberegning 
Medarbejderrepræsentanterne i MED har et stort ønske om, at der bliver udført et kontrolbud. 
Medarbejderrepræsentanterne i MED mener, at et kontrolbud giver et mere realistisk overblik 
over husets drift og udviklingsmuligheder samt at kontrolbud giver bedre mulighed for at 
gennemskue og sammenligne bud. 
Ledelsen mener, at man alternativt kan gennemføre en revisorpåtegnet kontrolberegning, med 
udgangspunkt i nuværende budget og med mulige tillægsydelser/løsninger. 

Tildelingskriterier 
MED ønsker oplyst hvem der afgør, hvem der evt. skal drive Svømmehallen, vil 
MED/Svømmehallen have indflydelse på dette? MED-udvalget foreslår i den forbindelse, at de får 
tildelt en plads i udvalget der vurderer de indkomne tilbud/bud på Frederiksberg Svømmehal. 

Løn- og ansættelsesforhold 
Der var usikkerhed fra MED omkring dette. MED ønsker, at alle ansatte medarbejdere vil fortsætte 
med uændrede ansættelsesforhold under en evt. ny driftsherre i hele kontraktperioden.  
I den forbindelse stiller medarbejderrepræsentanterne i MED spørgsmål ved nyansættelser under 
en ny driftsherre.  
Vil disse blive ansat med samme vilkår, eller vil der blive forskel på medarbejdernes 
ansættelsesforhold alt efter ansættelsestidspunkt? Medarbejderrepræsentanterne i MED frygter, 
at det kan give splid i medarbejdergruppen, såfremt forholdene vil være forskellige. 

Såfremt en ny driftsherre bliver valgt er der usikkerhed om, hvorledes en eventuel totalrenovering 
fra driftsherres side, vil påvirke medarbejdernes ansættelse? (Her forestiller man sig, at 
Svømmehallen vil være helt lukket i en længere periode).  



Der er både frygt for videnstab blandt medarbejdere samt en bekymring for at miste kunderne 
gennem en længere lukkeperiode – vil det være muligt at fastholde disse og fortsat yde den gode 
service og de sociale foranstaltninger der også ligger i en svømmehal. 

Fakta for Frederiksberg Svømmehal er, at driften i løbet af de sidste 15 år har medført, at 
Frederiksberg Kommune har haft mulighed for at betale en lavere entrepris for Kommunens 
tilbud, herunder skolesvømning, klubber under Folkeoplysningsloven samt nedsat pris på adgang 
for pensionister bosat på Frederiksberg 
Prisen for dette har tidligere ligget i nærheden af 11 mill.kr. årligt mod 2015 resultatet på 4,4 
mill.kr.. Svømmehallen har bevist, at det er muligt at forbedre Kommunens mulighed for at 
prioritere andre steder i kommunen og at Svømmehallen stadig er gearet til at fortsætte i dette 
spor. 
Svømmehallen er en veldreven hal som pt er drevet med den mindste betaling pr. besøgende i 
forhold til andre svømmehaller i Danmark. 

Udbudsmateriale 
Medarbejdersiden undrer sig over, at et udbud/salg ”pludselig” skal igangsættes så hurtigt. Der 
har været talt om salg i årevis, hvorfor skal processen hastes igennem med overtagelse 2017? 
Det kan blive vanskeligt at nå at udforme et korrekt og tilstrækkeligt fyldestgørende 
udbudsmateriale, hvor også medarbejderne får mulighed for at byde ind. 
Vi ønsker at personalegrupperne (kurbad/gusmestre, babyinstruktører, rengøring, livreddere, 
livredderdommere, maskinteamet, billetsalg, butik, administration m.fl.) får mulighed for at 
beskrive vores service og arbejdsgange i huset, så byder/køber kan vurdere svømmehallen ud fra 
mere end regneark. Odsåledes, at det efterfølgende kan ses om diverse bud er sammenlignelige. 

I forbindelse med et eventuelt kontrolbud er der et ønske om, at MED får oplyst udbudsmaterialet 
således, at vilkårene for tildelingskriterierne er ens. 

Medarbejderrepræsentanterne i MED ønsker at invitere udvalget og repræsentanter fra 
magistraten til et dialogmøde om Svømmehallens drift og fremtid. 
 
Frederiksberg, den 27. april 2016 

  


