
Konkurrenceudsættelse af Frederiksberg svømmehal

Frederiksberg den 8. april 2016

Vi har modtaget høringsbrev fra Frederiksberg Kommunes Kultur og Stabschef Camilla Jarltoft og deltog i 
orienteringsmøde i Frederiksberg svømmehal den 11. marts 2016, hvor Frederiksberg Kommune 
redegjorde for hele projektet herunder formål, rammer og inddragelse af medarbejderne.

På den baggrund nedsatte medarbejderne et udvalg, som skal skrive et høringssvar til den kommende 
proces. Udvalget består af tillidsrepræsentant Henny Wiborg, medarbejder Pernille Carsing og faglig 
sekretær Claus Windfeld, FOA 1. 

Vi har følgende kommentarer til projektet og processen hen imod Kultur og Fritidsudvalgets, Magistratens 
og Kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt Frederiksberg svømmehal skal sættes i udbud.

Vi kan se, at processen i første omgang har været debatteret i Handlingsplan for Udbud 2015-18 og igen i 
2016-19.  I høringsbrevet fremgår det, at det forventes, at beslutningen kan tages inden sommerferien i 
2016. Under forudsætning af, at forslaget godkendes, forventes det også, at opgaven kan overtages af 
anden aktør i første halvår af 2017. Vi tvivler på, at det kan nås på så kort tid, da Frederiksberg Svømmehal 
er et helt unikt sted, og der derfor må beregnes ekstra tid til en grundig beskrivelse af opgaver og forhold til 
et udbudsmateriale - , men har ellers har vi ingen kommentar til den del, da vi forventer, at en proces bliver 
tilrettelagt, så medarbejderne og MED systemet kan inddrages ordentligt i processen.

I høringsbrevet fremgår det, at ”kommunen vanskeligt vil kunne foretage en udvikling af svømmehallens 
nuværende tilbud og en forestående, nødvendig fornyelse /istandsættelse af de bygningsmæssige rammer, 
samt tekniske anlæg mv. på grund af henholdsvis kommunalfuldmagten og anlægsrammen”. Vi har svært 
ved at forstå, at kommunalfuldmagten skulle kunne begrænse mulighederne for at indføre nye ideer i 
svømmehallen. Der er flere eksempler på, hvad der kan gøres i svømmehaller, sportsanlæg uden at det 
dermed betragtes som konkurrenceforvridende overfor eventuelle private aktører. Vi kan f.eks. nævne et 
stort og velfungerende wellness-center samt fitness-center i Vestbad. I Gladsaxe Kommune er der et 
kommunalt drevet bowlingcenter og havnebade i København – blot for at nævne nogle af de initiativer, der 
er indført i andre kommuner uden at det åbenbart er i konflikt med kommunalfuldmagten. Det vil være 



godt, hvis Frederiksberg Kommune i den forbindelse kan give medarbejderne et overblik over, hvor man 
mener, at kommunalfuldmagten er en hindring for kommunens ønsker til svømmehallen drift.

Anlægsrammen kan give problemer, men det er et politisk problem for Frederiksberg Kommune og ikke 
nødvendigvis et økonomisk problem med mindre, man tror på, at det i sig selv bliver billiggjort at, at 
opgaven udbydes til en privat aktør.

Det kan også være et problem i sig selv at finde en interesseret privat aktør, da Frederiksberg Svømmehal 
udover at være bevaringsværdig med de regler, der gælder for bygninger indenfor området, også har et 
efterslæb i forhold til det nuværende vedligehold og bygningens tilstand. Medarbejderne har gennem 
mange år forsøgt at få bygningerne renoveret, for at sikre deres arbejdsplads og bygningens værdi bedst 
muligt.  Det kan derfor være et spørgsmål, om hvilken værdi bygningen vil have ved et evt. salg jf. de tre 
punkter på side om 

 Et ”rent” salg
 Et OPP
 En koncessionsaftale

I første afsnit på side et fremgår det, at ”driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere 
hensigtsmæssig måde”…..under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang”. Der er vel ingen 
forskel på mulighederne uafhængig af, om det er en kommunal eller privat aktør. Hvilke muligheder for at 
udvikle driften af svømmehallen har kommunen afprøvet?

I de tre modeller arbejdes der i de to sidste med en kontraktperiode på 20 år dog som eksempel. 
Frederiksberg Kommune bør overveje, om en så lang periode er fornuftig. Der har været andre udbud i 
kommunen, hvor det har været nødvendigt at hente opgaven tilbage igen og det kan være en dyr og 
uøkonomisk affære, hvis en opgave skal hentes tilbage , når kontraktperioden er så lang.

Den politiske behandling af sagen den 7. marts lægger op til, at der foretages enten et kontrolbud (eller en 
kontrolberegning). Vores bud er, at det skal være et kontrolbud. Et kontrolbud giver mulighed for at 
beregne på det samme udbud, som den private aktør får. Det giver et mere retvisende bud på, hvad 
Frederiksberg Kommune kan gøre indenfor de samme rammer som en privat aktør. Det er kun gennem et 
egentligt kontrolbud, at kommunen får en reel mulighed for at sammenligne et privat tilbud med en fortsat 
kommunal drift.. En undersøgelse som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde viser, at I op imod 50 pct. af 
udbuddene, hvor der afgives kontrolbud, så vinder disse. En kontrolberegning giver udelukkende en 
mulighed for at beregne på den private aktørs bud for at finde ud af, om det er dyrt eller billigt.

På mødet i Frederiksberg Svømmehal den  11. marts 2016 blev det oplyst, at Frederiksberg Kommune 
normalt stiller krav i udbud om, at de nuværende løn- og ansættelsesvilkår fastholdes i hele 



udbudsperioden. Det har vi et par spørgsmål til. Betyder det at gruppen blot fastholder de nuværende 
vilkår? Eller vil gruppen fremover skulle have samme overenskomstforhold som ved kontraktens indgåelse, 
hvilket betyder, at gruppen også fremover vil blive aflønnet efter de lønstigninger, der bliver aftalt på det 
kommunale område? Endelig er det interessant at vide, hvad det kommer til at betyde for nyansatte efter 
kontraktens indgåelse? Vi tager forbehold for en model, der vil betyde lønnedgang for både nuværende og 
kommende medarbejdere.

I 2012 var der beregninger på, hvilke udgifter og indtægter der har været i de enkelte afdelinger i 
svømmehallen – både intern kommunal service og eksterne lejere i svømmehallen. Vil disse beregninger 
blive brugt også i denne sag eller vil der blive foretaget nye beregninger?

Dette høringssvar er medarbejdernes og FOA 1s høringssvar til Frederiksberg Kommune. Det vil også blive 
sendt til MEDudvalget til inspiration. Der er pt ikke indkaldt til MED-møde i Frederiksberg Svømmehal med 
det aftalte varsel på 2 uger, så vi ved ikke, hvornår MED-udvalget vil afgive svar. Det er vigtigt, at der hurtigt 
aftales procedurer for inddragelse af medarbejderne i processen, da der er tale om beslutninger, som kan 
medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene for medarbejderne.

Med venlig hilsen

Pernille Carsing Henny Wiborg Claus Windfeld

Tillidsrepræsentant Faglig sekretær

FOA 1


