RESUME
Hvordan omsættes en detaljeret
arealregistrering til noget der kan forankres i
en moderne driftsenhed med dygtige og
selvstændige medarbejdere. Det og meget
andet skal du arbejde med hos os.

Næstved Park & Vej
HOPI/SLING Oplæg til praktikopgave
Billede fra Fritlagte Suså-parken i
Næstved Centrum

AREALREGISTRERING
2.0
Fra skrivebord til praktisk anvendelse

Arealregistrering - Fra skrivebord til praktisk anvendelse

I Næstved Kommune har vi en meget detaljeret registrering af vores parker og grønne
områder. En registrering der efterhånden har nogle år på bagen, og som blev til i forbindelse
med en potentiel konkurrenceudsættelse af driften. Registreringen er imidlertid vanskelig at
forvalte og drifte ud fra, og ikke mindst at vedligeholde.
En meget stram og detaljeret registrering medfører også meget stramme tøjler for vores gode
gartnere i deres områder. Områder vi ønsker at de skal tage ejerskab i, og have stor
medindflydelse på. Man skal have lyst til at eksperimentere, og lade elementer overgå til
andre typer, eller måske kombinationer. En registrering der mere eller mindre i 1:1 afspejler
elementtyperne i en driftsmanual får mere karakter af en plejeplan som skal overholdes til
punkt og prikke. Den lægger ikke op til en helhedsorienteret drift og udvikling af et område.
Hvilket er sådan vi ønsker at arbejder.
Det vi ønsker er, at få den eksisterende registrering omsat til noget der er til at arbejde med
både forvaltningsmæssigt og operationelt. Altså, hvor ligger og hvad er afgrænsningen af de
arealer vi skal pleje. Hvad indeholder arealerne i store træk. Det kan eksempelvis være græs,
hæk, træer, bede, belægninger. Hvorvidt der er tale om den ene eller anden type græs eller
bede, er ikke vigtig i registreringen, men derimod noget der aftales i dagligdagen med den
enkelte gartner, således at gartneren føler ejerskab og inddragelse med mulighed for at
planlægge et driftsniveau der stemmer overens med den tid der faktisk er til rådighed.

Delopgave 1
•

•

•

Detaljeringsgraden i Den Nye Grønne Registrering ”Arealregistrering 2.0” skal
afdækkes.
o Dette skal ske igennem samtale med medarbejdere i forvaltning og i marken.
Kvaliteten i den nuværende registrering skal undersøges.
o Nuværende registreringer
o Er der arealer som ikke tilhører kommunen eller den driftende enhed
o Er der arealer der bør registreres, men ikke er det.
Omsætning af eksisterende registrering til ny registrering.

Delopgave 2
•
•

Arealregistrering 2.0 skal efterfølgende udbredes og forankres i organisationen.
Det skal undersøges hvordan det på bedste vis kan gøres til et arbejdsredskab som man
nemt har lige ved hånden
o Hvad end man sidder i
▪ Administrationen og tager telefoner
▪ Som driftsleder planlægger og forvalter arealer
▪ Eller om man står med lugejernet i hånden og skal have ugen til at
hænge sammen.
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Som praktikant i Næstved Park & Vej vil du opnå kompetenceudvikling igennem løsning af
konkrete problemstillinger. Arbejde tværfagligt med projekter og ideudvikling. Gennemfør
projekter og opnå stor modenhed i faget.

Hos os arbejder vi med planlægning, forvaltning, drift og anlæg indenfor bl.a. parker, veje,
stier, pladser, strande og skove. Meget af dette foregår igennem samarbejder på tværs af
afdelinger og centre. F.eks. omkring oprensning og pleje af vandløb, naturpleje, drift og
udvikling af fodboldstadion, træningsbaner, veje og grønne områder, byrum og pladser. I
planlægning af træstrategi, udførelse af vinterbekæmpelse, afvanding og rabatslåning m.v.
indgår GIS. Borgerinvolvering vægtes som en betydelig del af vores grønne strategiarbejde.
Hos os bliver du en del af ledelsesteamet på lige vilkår med virksomhedens drifts- og
projektledere, hvor du i løbet af en typisk uge vil beskæftige dig med:
-

Tilsyn
Planlægning
Borgerbetjening
Ledelse
Koordinerings- og udviklingsmøder
Forvaltning med afsæt i relevant lovgivning
Analyse
Budget og regnskab

Vi forventer:
-

Du er imødekommende og top motiveret

Vi tilbyder:
-

Selvstændigt og team-baseret arbejde
Projektgennemførelse fra vugge til grav
Felt- og kontorarbejde
Mulighed for at sætte uddannelsens teori i SPIL!
Løsning af virkelige udfordringer
Støtte fra eksperter

Herved opnår du kompetenceløft, selvindsigt, afklaring og retning på dit fremtidige virke.
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Fakta
Næstved Park & Vej er en kommunal driftsvirksomheden med ca. 100 medarbejdere, inklusiv
et ledelsesteam på 8 kompetente fagledere, heriblandt Parkdiplom, Have- og Parkingeniører,
Jordbrugsteknologer, Vejingeniører m.m.
Næstved Park & Vej udskiller sig fra de fleste andre kommunale driftsenheder, ved at have
SELVFORVALTNING som styreform, i modsætning til eksempelvis Bestiller – Udfører –
Modtager BUM-modellen. Dette betyder blandt andet, at vi på mange områder også fungerer
som myndighed. Vi nyder vide rammer og stor beslutningskompetence. Med andre ord, der er
stor politisk tillid til det vi gør.
Næstved er Sydsjællands hovedstad, med gode muligheder for lejebolig eller pendling.
Arbejdstiden er fleksibel, med egen kontorplads og mobil.
På gensyn til praktikværtsaftenen, eller kom til Næstved og snak med os.

Næstved Kommune
Center for Trafik & Ejendomme
Næstved Park & Vej
Thurøvej 5
4700 Næstved
For mere information kontakt praktikværter:
Signe Knudsen, tlf. 2167 6034 siekn@naestved.dk
Steffen Søgaard Mortensen, tlf. 2220 1026 ssmor@naestved.dk
Du kan læse nærmere om Næstved Park & Vej her

