Centralisering af
bilflåden frigiver tid
og ressourcer
Ved at samle drift og styring af bilflåden har Frederikssund
Kommune frigivet ressourcer og givet medarbejderne mere
tid til servicering af borgerne. Løsningen er udfoldet i
samarbejde med LeasePlan Danmark og forventes på sigt
at give kommunen en økonomisk besparelse.

”Servicekorpset har
nu det samlede
ansvar for at sikre
den løbende drift,
sådan at færre
mennesker skal
bruge ressourcer
på at styre bilflåden”
Jan Ravn
Distriktsleder og
ansvarlig for Servicekorpset Hornsherred
Nord i Frederikssund
Kommune.

Før Frederikssund Kommune i efteråret 2013
besluttede sig for at centralisere driften og administrationen af kommunens bilflåde, lå ansvaret for
kommunernes 150 køretøjer spredt ud hos mange
forskellige enheder. Dermed skulle hver enhed
bruge både tid og ressourcer på driften af deres
egne biler.

tertal på optimal vis. Én afdeling kunne stå med en
bil, der ikke virkede, mens en anden afdeling havde
en i overskud, som måske ikke havde kørt så meget.
I stedet for at udnytte situationen og skabe mest
mulig værdi for kommunen købte den ene afdeling
en ny bil, hvorimod den anden solgte sin,” forklarer
Jan Ravn og forsætter:

”Vi kunne se, at kommunens medarbejdere i virkeligheden brugte tid på mange af de samme ting. Det
betød, at vores bilpark gav en del dobbeltarbejde,
som ikke gav mening for os i længden i forhold til
servicering og drift,” siger Jan Ravn, distriktsleder
og ansvarlig for Servicekorpset Hornsherred Nord i
Frederikssund Kommune.

”Dette undgår vi med det nye system, hvor vi nu kan
udnytte data til at sikre en effektiv drift af kommunens bilpark.”

Derfor begyndte Frederikssund Kommune i samarbejde med LeasePlan Danmark at udrulle en løsning,
der samler det overordnede ansvar for hele kommunens bilpark under én central enhed.
Centralisering frigiver tid til borgerservice
Løsningen giver både en tidsmæssig og økonomisk
besparelse samt sikrer, at kommunens bilpark hele
tiden er optimeret med de biler, der passer til medarbejdernes behov.
”Servicekorpset har nu det samlede ansvar for at
sikre den løbende drift, sådan at færre mennesker
skal bruge ressourcer på at styre bilflåden,” siger
Jan Ravn og fortsætter:
”Vi står også for koordinering og styring af service,
så hver enkelt medarbejder ikke længere skal bruge
unødig tid på at få deres bil på værksted, men udelukkende kan koncentrere sig om at yde en optimal
service over for borgerne.”
Nyt system giver overblik
Løsningen indeholder også et nyt rapporteringssystem, der nemt og enkelt giver et samlet overblik
over alle informationer om Frederikssund Kommunes biler. Det betyder, at styringen af bilflåden kan
ske langt mere effektivt på tværs af kommunens
mange enheder.
”Inden vi fik samlet alle data, havde vi ikke overblikket, og vi kunne derfor ikke udnytte bilernes kilome-

Nem indsamling af data
Det nye system bliver opdateret, når kommunens
medarbejdere tanker. Dermed er de ressourcer, der
bliver brugt på at indsamle viden om kommunens
biler, minimal sammenlignet med tidligere.
”Alle biler er udstyret med en række digitale kort,
som medarbejderne bruger, hver gang de tanker.
Ved hver tankning indtastes bilens kilometertal,
og på den måde har vi hele tiden overblik over, om
de forskellige biler kører optimalt på literen, hvor
meget de har kørt, om de kører på det rigtige brændstof osv. Systemet gør, at vi til enhver tid kan sikre,
at vognparken giver kommunen mest værdi,” siger
Jan Ravn.
Jan Ravn har været meget positiv over for løsningen og samarbejdet med LeasePlan og den værdi,
centraliseringen af bilparken har givet Frederikssund
Kommune.
”Det har selvfølgelig taget tid at samle alle data i
et fælles system. Når vi ser på den ekstra tid og de
ressourcer, vores løsning tilfører kommunen, har det
helt klart været investeringen værd. Det er uden tvivl
noget, jeg vil anbefale andre kommuner at se på,”
slutter Jan Ravn.
Servicekorpset samarbejder med LeasePlan
Danmark omkring administrationen og driften af
vognparken.
Hvis du vil høre mere om LeasePlan Danmarks
løsninger til flådeoptimering, kan du kontakte Key
Account Manager Henrik Thorning på 36 73 84 47.

Derfor har Frederikssund Kommune centraliseret bilflåden
Udfordring:
Ansvaret for Frederikssund Kommunes køretøjer lå
spredt ud hos forskellige enheder, der alle skulle bruge
både tid og ressourcer på driften af deres egne biler.
Kommunen manglede desuden et samlet overblik over
servicering og drift af bilparken.
Løsning:
I samarbejde med LeasePlan Danmark udrullede kommunen en løsning, der samler det overordnede ansvar

for hele kommunens bilpark under én central enhed.
Løsningen giver også et nyt rapporteringssystem, der
samler alle data om kommunens køretøjer.
Resultat:
Løsningen frigiver tid og ressourcer til Frederikssund
Kommunes ansatte og kan på sigt medføre en økonomisk besparelse. Løsningen sikrer også, at kommunens
bilpark hele tiden er optimeret til medarbejdernes
behov.

