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LEDER

For 26 år siden valgte kloge mennesker at bruge 

begrebet ”netværk”, da de stiftede vores fælles for-

ening. Dermed understregede de, at et helt centralt 

virkemiddel for foreningen skulle være at skabe net-

værk på kryds og tværs – alt sammen med målet at 

løfte Facilities Managementfaget. Udviklingen siden 

har vist, at det var helt rigtigt set.

Fagligt set kan man sige, at FM består af en række ak-

tiviteter, der hver for sig normalt ikke er specielt kom-

plicerede. Det som skaber kompleksiteten er sam-

spillet mellem den store portefølje af aktiviteter, der 

tilsammen skaber de fysiske rammer på en moderne 

arbejdsplads, og ikke mindst samspillet mellem FM-

aktiviteterne og kerneproduktet om at skabe velfun-

gerende, effektive virksomheder.

Den faglige udvikling i FM sker derfor i høj grad ude 

på de private og offentlige arbejdspladser, og det be-

tyder også at netværk bliver den helt centrale kilde til 

vores faglige udvikling. 

Det er efter min mening vores styrke, at vi kan danne 

netværk på tværs af vores respektive kommercielle in-

teresser; vi har nemlig alle en fælles interesse i at løfte 

forståelsen for, hvad professionelt FM kan gøre for at 

løfte en virksomheds kapacitet og funktionsevne.

DFM netværk driver en række ”netværk i netværket”, 

hvor særlige interessegrupper samles om et tema. Et 

godt eksempel er Contract Managementnetværket, 

der nu har eksisteret i halvandet år og har gennemgå-

et mange af de udfordringer, der ligger mellem leve-

randør og driftsherre. Et andet eksempel er ”hospitals 

netværket”, der har en tæt erfaringsudveksling om de 

udfordringer, der er ved at drive FM i den komplekse 

hospitalsverden. Lige nu har DFM netværk inviteret 

til at deltage i et nyt netværk med titlen ”Many Ways 

of Working”, og det er vores ambition i DFM netværk 

hele tiden at udbyde de netværk, som kan rumme de 

aktuelle faglige udfordringer.

Så må vi ikke glemme at medlemsmøder også er net-

værksaktiviteter. Møderne har altid et klart defineret 

fagligt indhold, men en stor del af værdien ligger i de 

drøftelser mellem professionelle FM-ere, som oplæg-

gene giver anledning til. Det er ofte en bemærkning 

fra en af de andre deltagere, der får det til at falde på 

plads, hvilket skridt man selv skal hjem og tage. 

Facilities Management er lige som alle andre funk-

tioner stærkt påvirket af digitalisering, globalisering, 

krav om bæredygtig ansvarlighed osv. Og igen op-

lever vi, at udfordringerne ikke så meget ligger i at 

forstå de teknologiske udviklinger hver for sig, men 

at begribe, hvordan teknologiske og forretningsmæs-

sige udviklinger spiller sammen. Nye tider giver nye 

svar på gamle spørgsmål, men lige nu oplever vi at 

også spørgsmålene bliver reformuleret. 

Hvis du synes det kan være svært helt at gennemskue 

hvordan det bliver dig, der styrer udviklingen og ikke 

udviklingen, der styrer dig, så fortvivl ikke. Der er i 

DFM netværk helt sikkert andre, der sidder og grun-

der over de samme problemer, og hvis vi ikke alle-

rede har medlemsmøder, konferencer eller netværk, 

der har taget det problem op, så sig til – det er aktive 

medlemmer, der skaber et stærkt DFM netværk. 

Med venlig hilsen

Mogens Kornbo, bestyrelsesformand DFM netværk

MOGENS KORNBO,

bestyrelsesformand  

DFM netværk

BORUPVANG 3 · 2750 BALLERUP · T +45 3138 0198 · DFM@DFM-NET.DK · WWW.DFM-NET.DK

NETVÆRK ER VIGTIGERE  
END NOGENSINDE FOR FM

Forsidefoto: Colourbox
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PER ANKER JENSEN

HÅNDBOG I 
FACILITIES 
MANAGEMENT
FM Håndbogen er den første sammenhængende og 
dækkende gennemgang af FM i Danmark. Håndbogen er 
udformet, så den både kan bruges som lærebog og som 
opslagsbog, og der lægges vægt på de aspekter af FM, som 
har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande.
 
Køb bogen i vores webshop på dfm-net.dk

Per Anker Jensen

Per A
nker Jensen

Håndbog i 
Facilities ManageMent3. udvidede udgave
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Der kan være meget at spare både økonomisk og miljø-
mæssigt på vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift 
og faste ejendomsudgifter samt serviceopgaver. Få sat 
tingene i system og optimer brugen af dine økonomiske 
midler til drift og service af bygninger. 

www.orbicon.dk

Gør dyre bygninger billigere      - i drift og service

Forenede   Service

Få et tilbud på
   facility service       tilpasset din virksomhed

Danmarks bedste service udføres af 8.000 ildsjæle

39 69 50 50www.forenede.dk

Håndbog i Facilities Management3. udgave, 2011

Hermed foreligger en nyrevideret og udvidet udgave af den eneste håndbog i Facilities Management på dansk. 

Håndbogen som udkom første gang i 2001 giver i denne udgave en opdateret sammenhængende og dækkende 

beskrivelse af Facilities Management (FM). Udvidelsen af bogen omfatter i særlig grad de strategiske aspekter af 

FM. Udover disse indholdsmæssige fornyelser fremstår bogen nu i et helt nyt grafisk layout i farvetryk.
Håndbogen er udformet, så den både kan bruges som lærebog og som opslagsbog, og der lægges vægt på de 

aspekter af FM, som har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande.” Håndbog i Facilities Management – 1. og 2. udgave – har vært en del av pensum i Masterprogrammet ”Eiendomsutvik-

ling og forvaltning/FM” ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – fra programmet startet i 2005 

og er også benyttet ved bachelorprogrammer på norske faghøyskoler. Denne nye 3. utgave er fortsatt den eneste 

faglitteratur på et nordisk språk som behandler FM i sin fulle bredde og med aktuelle beskrivelser og eksempler som 

er vel tilpasset nordisk praksis i de viktigste disipliner. Boken vil uten tvil fortsatt bli mye benyttet som faglitteratur og 

kildematerial i Norge.”
Olav Egil Sæbøe, rådgiver, Pro-FM Consulting og ekstern underviser på NTNU    Håndbogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM, og den sigter mod at styrke fagom-

rådet og markedet i Danmark og vore sprogbeslægtede nabolande. Håndbogen foreligger tillige oversat til en 

engelsk udgave med titlen: ”Facilities Management for Student and Practitioners” udgivet af Center for Facilities 

Management – Realdania Forskning (CFM) i 2008. Bogen benyttes som lærebog både i dansk og engelsk udgave, 

bl.a. på DTU.

” As a textbook for Facilities-related courses, or even for practitioners, it is comprehensive and well laid-out… What I 

found especially appealing was the fact that the book’s chapters actually represents … the various disciplines FM bor-

rows its concepts from.”
Fra anmeldelse af den engelske udgave i Facilities, Vol 27, No. 1/2 2009Håndbogen giver i denne udgave • en aktuel status over udviklingen af FM i Danmark • fastslår terminologien på grundlag af de nye europæiske standarder 

• giver et indblik i den internationale udvikling på området
• præsenterer relevante teorier, metoder og værktøjer •  dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og plan-

lægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, space management, ejendomsdrift, services, IKT, 

miljø og arbejdsmiljø 
• hovedvægt på forhold af betydning på strategisk og taktisk niveau Forfatteren Per Anker Jensen er professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har været blandt de tonean-

givende i udviklingen af Facilities Management i Danmark siden starten af DFM i 2001. Bogen er baseret på forfat-

terens mange års erfaring fra praksis, aktiv deltagelse i udviklingen af FM i Danmark og internationalt samt siden 

2005 hans arbejde med forskning og undervisning på DTU. I 2007 og 2008 var Per Anker Jensen bestyrelsesmed-

lem i EuroFM og leder af EuroFM’s Research Network Group. Fra 2008 har han været leder af Center for Facilities 

Management – Realdania Forskning (CFM) på DTU, og i 2009 blev han udnævnt som professor i FM. 
Første udgave af håndbogen blev udgivet i forbindelse med 10-års jubilæet for Dansk Facilities Management – net-

værk (DFM) i marts 2001. Denne udgave udgives primo 2011 samtidig med at DFM kan fejre sit 20 års jubilæum.
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 Ledelsesrapportering   Omfa�ende dækningsområder: 
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 - Service Management  - Energiforvaltning 
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Viden om Facilities Management

Hvad vælger millenniums – Work Place før løn? 
Innovationen skal dyrkes af FM-udbyderne 
En tur i karrusellen med Tivoli
Da Microsoft valgte Lyngby
Når en brandmand reflekterer
Reformer – nej tak! Partnerskaber – ja tak!
Vejen til Global Business Services
På vej mod nye ægteskaber
Hvordan kan man arbejde med shared space i kommuner?
Innovativ Campus Service – ved hjælp af DTU-studerende
DFM Indsigt: Facilities Management bliver strategisk indsatsområde  
i kommuner, regioner og staten
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Så kan vi ikke udskyde det længere – systematisk evi-

dens og data på hvordan Work Place design hænger 

tæt sammen med adfærd og performance er nu ikke 

længere et ’tilvalgsfag i FM skolen’, men noget alle 

organisationer må tage alvorligt hvis de går med øn-

sker om at tiltrække talent, fastholde talent og give 

talentet de bedste vilkår for at udøve deres talent i 

samskabende fællesskaber!!

Rum er aldrig neutrale, de vil altid enten fremme el-

ler hæmme at mennesker lykkes med at innovere, 

kommunikere eller samarbejde og når 70% af mil-

lenniums mener at Workspace er vigtigere end løn 

fortæller det os at rummet gør noget ved os – og 

derfor også at rummet er et glimrende redskab til at 

fremme en organisations strategier.

Der er stadig for få organisationer, der forankrer 

deres arbejde med rummet på direktionsgangen, 

og derfor arbejder med rummet, som en strategisk 

ressource fremfor en nødvendig udgift på drifts-

budgettet. Måske skyldes det bl.a., at der indenfor 

ledelsesforskningen ikke er særlig stor fokus på rum 

– der mangler evidens og data for at rummet, ikke 

kun som en fornemmelse vi har, men også som no-

get dokumenterbart der giver os viden om sammen-

hængen mellem rum & adfærd.

OG netop indsamling af data er én af de Aller vigtig-

ste fokusområder i arbejdet med rummet fremover! 

Vi er ved at få øjnene op for rummet og vi er blevet 

mere bevidste om hvad rummet gør ved os, og hvad 

vi selv har af krav til rummet for at vi trives – så tilve-

jebringelse af evidens er vitalt.

På SIGNAL har vi nu gennem 17 år systematisk ind-

samlet data på sammenhængen mellem rum & 

adfærd – vores data bliver i dag indsamlet digitalt 

via en online survey, der stort set hver eneste dag 

sender data ind i vores databank. Det har gennem 

årene givet os en værdifuld mængde data såvel som 

værdifuld viden om sammenhængen mellem rum & 

performance. Her kun et lille udpluk:

•		Medarbejdere	bruger	i	gennemsnit	kun	30-50%	af	

arbejdstiden ved deres arbejdsstation. Ikke desto 

mindre står denne arbejdsstation til rådighed for 

dem i hele arbejdstiden – og vi bruger ressourcer 

på at drifte & vedligeholde rummet døgnet rundt 

uanset om det bruges eller ej.

•		Organisationer,	der	 indretter	arbejdet	som	en	ak-

tivitet fremfor et sted, kan nøjes med at udlægge 

70% af det samlede bruttoareal de ellers skulle 

bruge, hvis de tilrettelagde arbejdspladsen efter 

en 100% tilstedeværelse ved arbejdsstationen.

•		Der	 er	 en	 klar	 sammenhæng	 mellem	 den	 måde	

mennesker arbejder på, og det antal kvadratmeter 

de anvender, således at jo mere mennesker samar-

bejder, jo mindre areal bruger de samlet set.

•		Jo	mere	vi	deles	om	kvadratmeterne	 jo	flere	 faci-

liteter er der adgang til på den samme eller min-

dre	 plads	 og	 jo	 flere	 faciliteter	 vi	 tænker	 ind	 på	

arbejdspladsen jo mere understøtter vi etablerin-

gen af rum til samarbejde – og jo mere fremmer 

vi tilfredshed, da det er mangfoldigheden og mu-

ligheden for at kunne vælge medarbejdere lægger 

vægt på.

•		Jo	 længere	væk	mennesker	 fysisk	befinder	sig	 fra	

hinanden, jo mindre kender de til hinanden og jo 

HVAD VÆLGER MILLENNIUMS  
– WORK PLACE FØR LØN?
Jeg har netop deltaget i en workshop hvor Accenture refererede til en stor 
amerikansk undersøgelse blandt millenniums – 70% i denne generation siger at 
Work Place er vigtigere end løn! 

ÅRSKONFERENCEN 
2017

AREALER  
– UDVIKLING

Af GITTE ANDERSEN,  

direktør SIGNAL / Global 

head of workspace  

management & Design

(SIGNAL er et selvstændigt 

innovationsventer under 

ISS)

”Vi er ved at få øjnene op for rummet og vi er blevet mere 

bevidste om hvad rummet gør ved os, og hvad vi selv 

har af krav til rummet for at vi trives – så tilvejebringelse 

af evidens er vitalt.
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sjældnere kommunikerer de derfor med hinanden. 

Denne tendens eksisterer både på den horisontale 

afstand, der er afstanden mellem mennesker på 

den samme etage, og den vertikale afstand, der er 

afstanden på tværs af etager.

•		Mennesker,	der	arbejder	sammen	i	fælles	arbejds-

miljøer	har	flere	face-to-face	møder	 i	 løbet	af	da-

gen og færre aftalte – traditionelle – møder. De 

har	også	kontakt	med	flere	kolleger	 i	 løbet	af	da-

gen, og kontakten til andre kolleger rækker læn-

gere ud i organisationen end hos dem, der sidder 

alene i eget kontor.

•		Mennesker,	 der	 arbejder	 i	 fælles	 arbejdsmiljøer	

med	 flydende	 arbejdspladser,	 har	 oftere	 kontakt	

med andre kolleger i organisationen end de kolle-

ger, der arbejder i åbne arbejdsmiljøer med faste 

pladser.

DATAINDSAMLING SOM FORUDSÆTNING 
FOR DESIGN AF RUM

Rummet gør altså noget ved os!! OG den viden vi kan 

få om rummet ved systematisk indsamling af data 

burde også gøre noget ved os – nemlig at sørge for 

at sætte rummet på organisationernes dagsorden på 

top management niveau – fordi vi nu kan dokumen-

tere og har masser af evidens for at design af rum 

– hvis det gøres med afsæt i organisationens strate-

gier, fremmer ønsket adfærd!

De data vi indsamler i dag er kun en dråbe i havet ifr. 

de data vi faktisk kunne indsamle – og nye teknologi-

er vil lige om lidt sætte os i stand til at indsamle data 

helt uden at skulle ’forstyrre’ brugerne med online 

surveys mm. Censor teknologi kan allerede give os 

on	time	data	på	brugen	af	rum,	flow	i	rum,	indeklima	

i rum og en lang række andre vigtige data. Andre tek-

nologier vil give os data om den oplevede kvalitet i 

brugen af rum – ’end user experience’ også on time. 

Data på hvorfor en topledelse ønsker at gøre noget 

ved deres rum? hvad er de primære performance ud-

fordringer de ønsker at forbedre? Siger de det sam-

me? Er der forskel på brancher, lande og kulturer? 

Data på slutbrugerens tilfredshed med rummet set 

ift. De opgaver de skal løse, alene eller I fællesskab 

med andre. Hvilken forskel er der med design af rum 

set ift. specifikke arbejdsopgaver?

Rummet en nu blevet en konkurrenceparameter – 

og derfor skal vi jo vide hvad vi konkurrerer på! Det 

er derfor også vitalt at vi indsamler data som før og 

eftermålinger så data kan sammenlignes, så vi kan 

dokumentere om rumdesignet fremmer den adfærd 

vi ønskede og hele tiden blive klogere på sammen-

hængen mellem rum & adfærd.

Men vi ser også en række andre trends og tendenser, 

som vil stille krav til hvordan vi designer vores rum – 

her et par stykker som vi tror får betydning:

1. DEN ALDERSLØSE ARBEJDSPLADS

Alder vil miste sin relevans på arbejdspladsen. Fal-

dende børnetal og muligheden for at leve længere 

og sundere vil øge tendensen for at generation 50+ 

bliver længere på arbejdsmarkedet – ikke fordi de 

skal, men fordi de kan og har lyst! Virksomheder skal 

tage ansvar for sund kost, tilbud om mental træning 

– og ikke mindst etablering af kloge netværker hvor 

de ældre medarbejdere med erfaring sættes sam-

men med de unge millenniums for derved at give 

dem en stejlere læringskurve på deres vej ind på 

arbejdsmarkedet.

2. DEN MINDFULLE ARBEJDSPLADS

Vores fokus vil bevæge sig væk fra fysisk sundhed til 

mental sundhed – dagene for en ironman og maraton 

har nået sit tipping point, i stedet ser vi allerede nu at 

mindfulness, yoga og meditation har fået fornyet in-

teresse – også som noget der foregår på jobbet!

Millenniums vil I langt højere grad fokusere på Work 

Life balance, og vil stille krav til at deres arbejdsplads 

giver	 rum	 til	 refleksion,	 at	 være	 unplugged	 med	

plads til ’dagdrømmeri’ for derigennem at fremme 

innovation og idegenerering. Vi har endnu ikke fået 

knækket stresskurven, men ingen tvivl om at det 

skal vi finde en løsning på – og en af løsningerne er 

måske at vi ikke altid skal være online og tilgænge-

lige, men derimod have en større bevidsthed om 

hvornår teknologien skal kaldes frem fordi den hjæl-

per os og hvornår den pænt skal træde tilbage, fordi 

innovation er noget, der går mellem mennesker der 

er tilstede og kan kigge hinanden i øjnene med op-

mærksomhed på fællesskabet i nuet?
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3. DEN INTUITIVE ARBEJDSPLADS

Netop fordi teknologi og dataintelligens giver os 

mange nye muligheder for etablering af det man 

kunne kalde orkestrerede arbejdsmiljøer. Vi vil se 

en øget interesse for at virksomheder fokuserer på 

hvordan de kan skabe personlige oplevelser, der 

møder de ønsker og behov fra en stadigt stigende 

mangfoldig arbejdsstyrke 

Ved at bruge IoT (Internet of Things) og sensor tek-

nologi, vil virksomheder tracke data om deres med-

arbejdere for at skabe en nærmest intuitiv arbejds-

plads, der eksempelvis analyserer data om ansattes 

interaktion over dagen for at skabe nye og bedre 

interaktions spots i de fysiske rammer der fremmer 

idegenerering, kreativitet, innovation og samarbej-

de – alt sammen for at booste produktivitet – men 

også for at sikre attraktivitet!

4. DEN SAMARBEJDENDE ARBEJDSPLADS

I en verden hvor vores arbejdsmiljøer til stadighed 

bliver mere uafhængige, transparente, og sociale, 

og hvor vi ser en demokratisering af hierarkier vil nye 

værdier og måder at arbejde på præge vores arbejds-

miljøer. Vil vi se arbejdspladser der er samarbejdsvil-

lige, selskabelige og samlet i den måde de fungerer 

på. Der vil være et øget fokus på samarbejde, co-

working	og	samskabelse.	Den	generation,	der	kom-

mer på arbejdsmarkedet nu vil formodentlig have 18 

jobs i deres arbejdsliv, og de vil formodentlig også 

være aktive i 4 – 6 ad hoc teams på samme tid – og 

ikke nødvendigvis alle i den samme organisation – 

det er generationen af frie fugle, der selv opbygger 

deres curriculum. For at medarbejdere kan arbejde 

succesfuldt i denne kontekst, bliver det nødvendigt 

at skabe sociale fællesskaber hvor medarbejdere kan 

interagere fremfor at e-maile. 

De ansatte ønsker et åbent transparent miljø, hvor 

de gensidigt kan dele oplysninger – på tværs af net-

værk. Samarbejdsvillige ansatte er samtidig bevid-

ste om deres online omdømme og også åbne for at 

bruge udstyr til at spore vaner på arbejdspladsen, for 

at måle deres præstationer.

5.ARBEJDSPLADSEN I EN DELEØKONOMI

Set I sammenhæng med de tidligere nævnte trends 

som millenniums vil bringe med sig på arbejdsmar-

kedet samt en øget bevidsthed omkring bæredyg-

tighed og det at vi allesammen får adgang til mere 

hvis vi deles om ressourcerne og som ønsket om at 

indgå I sociale samskabende fællesskaber, vil bane 

vejen for nye typer af arbejdsfællesskaber. Vi ser alle-

rede	nu	markante	stigninger	i	omfanget	af	co-	work-

ing steder, der skyder op i mange store byer globalt. 

Her er par data der måske kan give ideer til nye typer 

af arbejdsmiljøer:

•		Kontorer	 står	over	døgnet	 tomme	mindst	77%	af	

tiden (kilde Herman Miller 2016) 

•		I	 2020	 vil	 40%	 af	 den	 amerikanske	 arbejdsstyrke	

være freelancers (Freelancers union and elance-

Odesk 2014)

•		WeWork	–	et	co-working	koncept	–	planlægger	 I	

2018 at åbne et nyt kontor hver anden dag et sted 

i verden (Accenture analysis)

•		88%	af	millenniums	søger	mere	samarbejdende	og	

samskabende arbejdsmiljøer (Forbes 2014)

Dette vil ikke kun være trends for nye opstartsvirk-

somheder, men ligeledes for de store gamle etable-

rede virksomheder. Vi ser allerede nu at store globale 

virksomheder som Google og Barclay Bank placerer 

medarbejdergrupper	 i	 co-working	 miljøer	 udenfor	

organisationen – at der bevidst arbejdes med at 

deltage i en række hubs rundt om i verden som en 

mulighed for også at booste deres innovation i sam-

skabelse med externe nystartede virksomheder.

Alle disse trends og tendenser vil smitte af på design 

og organisering af fremtidens arbejdsplads – men 

det er nu vi skal huske at anvende og omsætte den 

viden data allerede har givet os om sammenhængen 

mellem rum & adfærd.

RUM I ARBEJDE

I bogen ”Rum i arbejde” som jeg har skrevet sammen med lektor ved CBS Peter Holdt Christensen kan du 

læse meget mere om rummet som forandringsagent og hvad vi allerede ved og kan dokumentere om 

sammenhængen mellem rum & adfærd.

Bogen kan købes på Akademisk Forlag og er udkommet på både dansk og engelsk.
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Er du klar til 
smartere 
rengøring?

ensartet kvalitet
   effektive rengøringsrunder

Tork EasyCubeTM omsætter løbende up-to-date-information til handling og dirigerer 
rengøringsassistenterne hen, hvor der er brug for dem, så de slipper for at spilde tiden. 
Systemet bygger på online forbundne platforme med en brugervenlig applikation, der 
revolutionerer facility management. Intelligente analyser hjælper dig med at optimere  
driften, så du sparer både tid og ressourcer. Samtidig sikrer du, at kritiske områder  
som toiletter altid er rene, friske og klar til de besøgende. 

Tork EasyCubeTM hjælper dig med at yde konsekvent bedre service, leveret af et mere effektivt 
og motiveret rengøringspersonale. 

Tal med din leverandør eller læs mere på www.tork.dk.
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Brancheeksterne interesser

Brancheinterne interesser

FIGUR

Leverandører

Medarbejdere

Kunder

De seneste 15 år har Coor været en af drivkræf-

terne bag udviklingen i Facility Management (FM)-

branchen i Norden. Forandringer og kontinuerlige 

forbedringer har altid været en del af Coors dna, og 

en konstant søgen efter at udforske – og udfordre – 

grænserne for, hvordan man kan optimere arbejds-

processerne inden for de enkelte grene af FM-verde-

nen, er hverdag for Coor. 

Bevidstheden om dette fokus er ved at rodfæste sig 

hos kunderne, der er trådt op på et nyt niveau af for-

ventninger til FM-udbyderne. Hvor de tidligere ’kun’ 

forventede forbedringer og udvikling, kræver de i 

større og større grad i dag også innovation og nye 

løsninger. 

Samtidig har kunderne en række problemstillinger, 

der ikke har ændret sig meget i løbet af de seneste 

mange år. Blandt dem er kosteffektivitet, holdbare 

løsninger, udfordringer i at tiltrække og fastholde 

kompetencer samt stræben efter øget produktivi-

tet. Udfordringerne er altså ikke nye. Men man kan 

sige, at den stadig større tilgængelighed til ny tek-

nologi åbner for nye og smartere løsninger til disse 

INNOVATIONEN SKAL  
DYRKES AF FM-UDBYDERNE
Den digitale transformation forandrer forudsætningerne for alt, vi foretager os, 
og påvirker alle brancher. Den pågående digitalisering er en stærk drivkraft i det, 
som kaldes den fjerde industrielle revolution. Især inden for Facility Management-
området er der et stort potentiale i at lade digitale løsninger effektivisere leveran-
cerne og muliggør forbedrede kundeoplevelser

Af FREDRIK SANDQUIST, 

innovationschef i Coor-

koncernen

ÅRSKONFERENCEN 
2017

AREALER  
– UDVIKLING
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universelle problemstillinger. Og det er tydelige driv-

kræfter for innovation og innovative løsninger hos 

FM-leverandørerne. 

COOR TESTER NY SENSORTEKNOLOGI

Hos Coor indså man for mange år siden, at digitale 

serviceydelser kunne blive store og nærmest revo-

lutionere FM-branchen. Det kræver dog, at man har 

adgang til eksisterende teknologi og viden om frem-

tidens løsninger. Eksempelvis via samarbejder og 

netværk med andre aktører i markedet. Et aktuelt ek-

sempel fra Coor er brugen af Internet of Things (IoT), 

som indebærer, at moderne sensorteknik bliver en 

naturlig del af vores kunders serviceleverancer. 

Ved at indgå i et innovationsnetværk omkring Intels IoT 

Ignition Lab tester Coor i et tidligt stadie, hvordan ny 

sensorteknologi kan anvendes på en intelligent måde 

inden for FM. Og på Coors svenske hovedkontor i Kista, 

Sverige, bliver der i øjeblikket gennemført et pilotpro-

jekt omkring smarte sensorer. Projektet er et samarbej-

de	mellem	Coor,	TeliaSonera,	Intel,	Yanzi	Networks	m.fl.

TAGER VORES EGEN MEDICIN

Der er et stort potentiale i at samarbejde med andre 

i innovationsprocessen. I Coors innovationsmodel er 

relationerne til og mellem kunder, medarbejdere, le-

verandører og andre interessenter det allervigtigste. 

Innovationsøkosystemet bliver det kaldt. 

Sensorteknikkerne testes både på Coors egne konto-

rer og hos kunder, som ønsker at være førende inden 

for FM i deres organisation. Ved brug af sensorteknik 

kan	man	blandt	andet	aflæse,	hvornår	printerne	skal	

fyldes op med papir, skraldespandene tømmes, eller 

om der trænger til at blive justeret på klimaanlægget. 

Og ja, teknikken har eksisteret længe, men det er 

først nu, den begynder at blive så kosteffektiv, at det 

giver mening at bruge den i større skala. 

VI HAR LANGT FRA NÅET DEN MAKSIMALE 
UDNYTTELSE

Næste step er at applicere IoT i ejendoms- og indu-

striservice. Opkoblede bygninger, maskiner og ud-

styr giver bedre forudsætninger for at arbejde proak-

tivt med drift, vedligehold og energioptimering. Ved 

proaktivt at agere på den information man får, kan 

man bedre planlægge og udføre servicearbejdet, der 

bliver mere effektivt og langtidsholdbart. 

Vi har dog langt fra nået den maksimale udnyttelse 

af IoT. Mulighederne med og udnyttelsen af teknolo-

gierne er formentlig endnu større, end vi er bevidste 

om i dag. Den pågående digitalisering er en stærk 

drivkraft i det, som kaldes den fjerde industrielle re-

volution, og det påvirker så godt som alle brancher 

og alle virksomheder. Og IoT er blot en af mange mu-

ligheder inden for FM-branchen. 

”Hvor kunderne tidligere forventede forbedringer og 

udvikling, kræver de i dag også innovation

”Den pågående digitalisering er en stærk drivkraft i det, 

som kaldes den fjerde industrielle revolution, og det 

påvirker så godt som alle brancher og alle virksomheder
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”Etableringen af Ejendomsdrift og Service (E&S) har 

været en sand tur i karrusellen, en organisatorisk 

turn-around. Tidligere var FM-medarbejderne ansat 

i forvaltningens institutioner – biblioteker, idræts-

anlæg eller kulturhuse. Nu har vi samlet dem i en 

tværgående enhed. Det har været en stor forandring 

både for den enkelte medarbejder, men også for in-

stitutionerne, som ikke længere selv råder over med-

arbejderressourcerne. Til gengæld kan vi i E&S levere 

en mere ensartet og effektiv service til alle Kultur- og 

Fritidsforvaltningens institutioner i København,” si-

ger ejendomschef Morten Clausen. ”Vi har især lært 

to vigtige ting i processen. Det ene er, at man ikke 

kan springe stadier over på vejen. Det andet er, at 

som medarbejder i en stor tværgående FM-enhed 

leverer man ikke længere kun den daglige drift. Man 

leverer service. Det er en ændring af kerneopgaven, 

og det stiller helt nye krav til både ledelsens og med-

arbejdernes tilgang til opgaverne.”

Overordnet set har der været tre hovedfaser i proces-

sen med at etablere E&S og efterfølgende integrere 

enheden i forvaltningen. 

FØRSTE FASE  
– MED BLIKKET VENDT INDAD 

Umiddelbart inden E&S blev etableret, blev der lavet 

et stort arbejde med at beskrive de opgaver og res-

sourcer, som skulle overgå fra institutionerne til E&S. 

Derfor var E&S i det første års tid optaget af at vende 

blikket indad. Kræfterne blev brugt på at skabe or-

ganisationen, definere sig som enhed. Blive skarp 

på	hvad	enheden	kunne	og	hvordan	snitfladerne	til	

resten af organisationen skulle være. ”Vi var ganske 

vist meget lukkede om os selv i den periode, men det 

var en helt nødvendig øvelse, for uden det overblik, 

havde vi ikke kunne nå frem til der, hvor vi er i dag”, 

fortæller Morten Clausen.

ANDEN FASE  
– SERVICE SET MED BRUGERNES ØJNE 

Da der var kommet styr på de indre linjer, var det 

næste naturlige skridt at løfte blikket ud mod ver-

den. Nærmere betegnet mod de mange modtagere 

af den service E&S leverer. Og blikket faldt på det 

EN TUR I KARRUSELLEN  
MED TIVOLI
Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune etablerede i 2015 en 
fælles FM-enhed for hele forvaltningen. Det har været en lærerig rejse at gå fra 
lokalt ansatte FM-medarbejdere til en stor tværgående enhed på omkring 500 
medarbejdere. For at nærme sig målet har en del af turen måtte gå rundt om 
Tivoli og den gamle haves helt særlige fokus på service og brugeroplevelser. 

ÅRSKONFERENCEN 
2017

AREALER  
– UDVIKLING

Af MORTEN CLAUSEN

Ejendomsdriftschef

KFF Ejendomsdrift og  

Service, Københavns  

Kommune, Kultur- og 

Fritidsforvaltningen og 

MARIA HVASS, Special-

konsulent, HR, Strategi 

og økonomi i Kultur- og 

Fritidsforvaltningen

EJENDOMSDRIFT OG SERVICE 

blev etableret i 2015 som fælles FM-enhed for alle institutioner under Kultur- og 

Fritidsforvalt-ningen i Københavns Kommune. 

Enheden har ca. 500 medarbejdere som leverer daglig drift og service til bibliote-

ker, indendørs og udendørs idrætsanlæg, svømmehaller, havnebade, kulturhuse 

og museer. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 120 lokationer.
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faktum, at ikke alle var lige tilfredse. Forvaltnin-

gens institutioner havde, lige som medarbejderne 

i E&S, skullet finde sig til rette i en ny rolle, nemlig 

rollen som bestiller af serviceydelser. Det betød nye 

arbejdsgange, nye opgaver og nye måder at kom-

munikere på. Det blev startskuddet til et langt og 

intenst forløb med fokus på servicekultur. Kultur- og 

Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har ud-

viklet en servicestjerne, det er et konkret værktøj til 

at udvikle og fastholde den service, som forvaltnin-

gen ønsker at give sine brugere. Både slutbrugerne 

i skikkelse af biblioteksbrugere, kulturhusgæsterne 

og idrætsudøverne, og de interne brugere, nemlig 

institutionerne. 

En vigtig læring i den proces har været, at den lokale 

ledelse spiller en altafgørende rolle. Som Morten 

Clausen forklarer: ”Det er de lokale ledere og team-

koordinatorer, som skal drive den lokale servicekul-

tur. Servicekultur handler om at beslutte et fælles ni-

veau for den service, vi leverer, og det handler om at 

blive bevidst om den adfærd, man har over for kun-

der og kollegaer. For eksempel afviser vi aldrig no-

gen, vi sørger for, at alle medarbejdere ved, hvem de 

kan henvise til, hvis de ikke selv har svaret.” Og han 

fortsætter: ”Vi er i arbejdet med servicekultur meget 

inspireret af servicedesign og Tivoli, og derfor har 

det også været naturligt at indlede et samarbejde 

med netop Tivoli. Tivoli arbejder målrettet med bru-

”Vi har især lært to vigtige ting i processen. Det ene er, 

at man ikke kan springe stadier over på vejen. Det andet 

er, at som medarbejder i en stor tværgående FM-enhed 

leverer man ikke længere kun den daglige drift. 

FAKTA OM KFF’S SERVICESTJERNE

Servicestjernen bidrager til at skabe en fælles servicekultur på tværs af KFFs mange institutioner.

KFF er en organisation, der rummer mange meget forskellige opgaver og fagligheder. Derfor har det været 

vigtigt at skabe et værktøj, der let kan tilpasses den enkelte enhed.

De 5 takker repræsenterer hver især et forhold inden for den service, vi gerne vil tilbyde borgerne. Med sit 

enkle visuelle udtryk er servicestjernens budskaber lette at huske for medarbejderne.
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geroplevelsen, og selvom vi ikke leverer forlystelser, 

er vi blevet meget skarpere på at tage udgangspunkt 

i brugernes oplevelse. Det betyder sjældent noget 

ressourcemæssigt, om vi tager udgangspunkt i bru-

gerne, når vi løser en opgave, eller om vi gør, som vi 

plejer. Men det betyder rigtig meget for brugernes 

oplevelse af os, og derfor også for vores medarbej-

deres trivsel.” E&S har taget tre vigtige skridt for at 

opbygge sin servicekultur og for at gøre brugerper-

spektivet til den naturlige måde at tænke service på. 

Hovedparten af medarbejderne har været på kursus 

i Tivoli, hele organisationen har over et år arbejdet 

med sin servicekultur, og en håndfuld af E&S’s med-

arbejdere er blevet uddannet i servicedesign. 

TREDJE FASE  
– SAMMEN OM DRIFTEN 

Efter først at have kigget indad og dernæst udad, er 

E&S nu ved at have fundet sine ben. Dialogen med 

brugerne er blevet en rygrad i E&S måde at arbejde 

på. E&S har lært, at service og stabil daglig drift ikke 

er noget, man skaber alene. Det skabes sammen med 

modtageren af serviceydelsen. Især institutionerne 

skal være med til at forme og prioritere den service, 

E&S leverer. Det skal ske på en struktureret og ensar-

tet måde over hele byen, og Morten Clausen er derfor 

nu optaget af at opbygge en organisation, der kan 

det. Han er inspireret af professor Christian Coehen, 

som har lavet ovenstående model for, hvordan relatio-

nerne omkring FM-opgaverne er opbygget. 

Ledelsen i E&S indgår aftaler med kunderne, og sam-

men med medarbejderne sikres det, at opgaverne 

kan løses. Men det er medarbejderne, der udfører 

opgaven og dermed holder den indgåede aftale. På 

den måde er medarbejdernes relation til kunderne 

en afgørende byggeklods i det gode samarbejde. 

Her er servicestjernen et centralt værktøj til at klæ-

de medarbejdere på til opgaven.”Karruselturen er 

ved at være slut. Alt er blevet snurret rundt, vores 

måde at arbejde på og vores samarbejdskultur og 

ud på den anden side er kommet en organisation, 

der er rustet til at fokusere på at skabe service-

oplevelser sammen med brugerne”, afslutter Morten 

Clausen.

KFF SAMARBEJDER MED TIVOLI

KFF udviklede i foråret 2016 sammen med Tivoli Akademiet et kursus i servicedesign og servicekultur. 

På kursusdagen lærer deltagerne bl.a. at tegne en brugerrejse og identificere brugernes vigtige kontaktpunk-

ter. En del af kurset består af praktiske øvelser i haven.

550 medarbejdere fra KFF har med udgangen af 2017 deltaget på kurset, og 50 ledere har i samme periode 

deltaget i en særlig opfølgningsdag for ledere.

På opfølgningsdagen har lederne fået værktøjer til det fortsatte arbejde med servicekultur i enhederne. 

Inspireret af professor CHristian Coehen, Service Value Management Zürich University of Applied Sciences, Institute of Facility Management

RELATIONSHIP MANAGEMENT

Kunder

FM-medarbejder FM-organisation

Aftaler h
oldes Aftaler laves

Aftaler gøres mulige
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•	Ejendomsporteføljestyring

	

•		Registrering	og	håndtering	af	rekvisitioner,	fejl	og		

mangler	samt	øvrige	arbejdsopgaver

•	Integration	til	CAD/BIM

•	Forvaltning	af	tekniske	anlæg,	installationer	og	udstyr

•		Registre	over	medarbejdere,	håndværkere,		

leverandører	og	kunder

•	Arealforvaltning	med	visuelt	overblik

•		Vedligehold	efter	forebyggende	serviceplaner		

eller	ved	akutte	hændelser

•	Rapportering	med	nøgletal	og	Dashboards

•	Energiforvaltning

•		Integration	til	organisationens	økonomisystemer		

og	øvrige	IT	systemer

•		Webbaseret	løsning	med	adgang	til	alle	platforme		

(PC,	tablet	og	smartphone)

•		Apps	som	sikrer	FM	afdelingen	en	bedre	styring	af	og	

kommunikation	med	håndværkere	og	medarbejdere

•	Modulær	og	skalérbar	efter	kundens	ønske	og	behov

•		Realisering	fra	A-Z.	MCG	understøtter	med		

implementering	og	drift	af	løsningen

Planon	anvendes	af	nogen	af	Danmarks	og	Verdens	største	virksomheder.		
I	mere	end	2.000	organisationer	har	Planon	brugere	blandt	andet	glæde	af:

MCG Facility Management
Integreret Workplace Management System –  IWMS
 

Avanceret – Enkelt – Smart

Slotsmarken 16 · 2970 Hørsholm    
Tlf.45 41 40 77 · info@mcg-fm.dk

www.mcg-fm.dk 
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Beliggenhed og indretning af lokaler har i stigende 

grad betydning for, om virksomhederne kan tiltrække 

de rette medarbejdere. I dag vil vi have nem adgang 

til arbejdspladsen med offentlig transport, og facili-

teterne omkring virksomheden skal være attraktive 

– gerne i form af et spændende bymiljø. 

Samtidig skal lokalernes indretning understøtte nye 

måder	at	arbejde	på	 i	fleksible	og	projektorienterede	

organisationer. Mens kloge kvadratmeter i gamle dage 

var lig med færre kvadratmeter, er der i dag mere fokus 

på, at kvadratmeterne skal understøtte aktiviteter og 

samarbejde for at øge virksomhedens produktivitet.

Som virksomhed er det derfor vigtigt, at man løbende 

udfordrer sin portefølje ved at stille de rigtige spørgs-

mål. Har faciliteterne den rette størrelse? Understøt-

ter de medarbejdernes arbejde og trivsel? Ligger virk-

somheden det rette sted? 

Det var nogle af de tendenser, Lau Melchiorsen fra Sado-

lin Aalbæk pegede på i sit indlæg sammen med Charlot-

te Mark fra Microsoft Development Center Copenhagen 

på DFM netværks årskonference. Sadolin Aalbæk har 

bistået Microsoft i forbindelse med beslutningen om at 

lokalisere Microsofts nye, danske hovedkvarter i Lyngby. 

Charlotte Mark fortalte nærmere om, hvordan Mi-

crosoft konkret har arbejdet med processen omkring 

valg af ny beliggenhed og nye lokaler. Processen be-

gyndte i 2010 med, at Microsoft havde et ønske om 

at samle sine aktiviteter i Danmark – en salgs- og mar-

ketingafdeling og en udviklingsafdeling – på én loka-

tion, blandt andet for at opnå nogle synergigevinster. 

Ønsket var at få en mere moderne arbejdsplads, som 

understøtter den måde man i dag arbejder på i Micro-

soft i større teams på 10-12 medarbejdere. Samtidig 

skulle det nye hovedkvarter være med til at skabe 

øget synlighed om Microsoft og gøre det muligt for 

virksomheden at engagere sig på nye måder i det om-

givende samfund. 

”Det var også vigtigt, at det blev en arbejdsplads, som 

vi alle kan være stolte af,” sagde Charlotte Mark.

DE VIGTIGSTE FAKTORER

Microsoft indledte processen med at lave en række ana-

lyser af kriterierne for valg af ny beliggenhed. Det hand-

lede blandt andet om transportmuligheder, parkering, 

det omgivende (videns)miljø og nærheden til kunder 

og partnere. 

”Efterhånden som vi arbejdede med analyserne, blev vi 

mere bevidste om de vigtigste faktorer for os ved valg 

af lokation,” fortalte Charlotte Mark.

Analyserne blev kogt ned til tre konkrete krav:

•	Tæt	på	DTU	eller	et	andet	teknisk	universitet

•	Gode	transportforhold

•	Urbanitet

”Det blev meget vigtigt for os, at vi var placeret i et 

bymiljø. Det hænger sammen med, hvad det er for en 

oplevelse, vi vil give vores medarbejdere. I et bymiljø får 

de for eksempel mulighed for nemt at ordne nogle ind-

køb.	Det	betyder	noget	for	work-life	balancen,”	sagde	

Charlotte Mark. 

FREMTIDENS ARBEJDSPLADS

Foruden det eksterne forløb med Sadolin Aalbæk omfat-

tende processen også et internt forløb, der involverede 

både ledere og medarbejdere. Resultatet blev, at Micro-

soft valgte at placere sig midt i Lyngby med et nybygget 

hovedkvarter på over 17.000 kvadratmeter, 400 parke-

ringspladser og en offentlig cafe i stueetagen. Her er plads 

til de 850 medarbejdere, som kan boltre sig i åbne miljøer 

og masser af formelle og uformelle møderum og møde-

steder med forskellig indretning, møbler og udstyr.

”Hvad har vi fået ud af det,” spurgte Charlotte Mark 

retorisk. ”Vi har fået fremtidens arbejdsplads, hvor der 

ikke er nogen lukkede kontorer, og hvor vi udnytter de 

nye teknologier maksimalt. Det har stor betydning for 

os. Samtidig har vi fået et meget synlig bygning, som 

inviterer kunder og partnere indenfor og gør det muligt 

for os at samarbejde med Lyngby Vidensby. Og endelig 

har vi fået nogle meget stolte medarbejdere, der gerne 

fortæller historien om Microsoft.”

DA MICROSOFT  
VALGTE LYNGBY
Microsoft har etableret et nyt dansk hovedkvarter med plads til 850 medar-
bejdere. Bag placeringen og indretningen af de nye lokaler i et centralt bymiljø 
ligger mange strategiske overvejelser og beslutninger. 

ÅRSKONFERENCEN 
2017

EJENDOMSSTRATEGI
LOKALISERING

Af JAN AAGAARD, 

journalist
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De	fleste	FM-organisationer	har	 rygende	travlt	 i	hver-

dagen, og mange FM’ere oplever, at de løber meget 

stærkt for at slukke den ene ”ildebrand” efter den an-

den. Hvis vi ikke ændrer det billede, hvordan ser det så 

ud om fem år? Hvor mange af jer arbejder så stadig i 

organisationen – og med FM – om fem år? Det var et 

par	af	de	indledende	spørgsmål	ved	workshoppen	”Fra	

brandmand til facilities manager” torsdag eftermiddag 

på DFM netværks årskonference. Omkring 50 FM’ere 

havde	 valgt	 at	 deltage	 i	 den	 frivillige	workshop,	 som	

blev indledt med et oplæg fra værten Poul Henrik Due.

”Der er mange organisationer, hvor det går rigtigt 

stærkt. Hverdagen byder på spændende opgaver, gode 

og dygtige kolleger og en stejl læringskurve. Men helt 

uden udfordringer er det ikke,” sagde Poul Henrik Due.

”For hverdagen er også karakteriseret ved for små 

budgetter, for få ressourcer og utålmodige kunder. 

Der er en vis tendens til, at man prøver at overleve fra 

dag til dag, og derfor er der ikke megen plads til at re-

flektere,”	lød	det	videre.

START MED DIG SELV

Ifølge Poul Henrik Due er der kun én måde at ændre 

den situation på: ”Det eneste, vi kan ændre på direkte, 

er os selv. Vi skal have styr på os selv. Det er ikke ra-

ketvidenskab, men det er svært at få implementeret,” 

understregede Poul Henrik Due.

Han pegede på en række løsningsmuligheder. Det 

handler blandt andet om:

•		Interesse	og	indflydelse. Vi bruger megen tid på at 

diskutere	ting,	vi	ikke	har	indflydelse	på.	I	stedet	bør	

vi se på, hvad kan vi gøre anderledes i de situatio-

ner,	hvor	vi	faktisk	har	indflydelse,	og	prøve	at	æn-

dre	ting	i	”kanten	af	vores	indflydelsessfære”.

•		Haster/vigtig. Det handler om at prioritere i opga-

verne. Der er ingen grund til at bruge tid på ”ikke 

vigtige” opgaver. Mange af dem vil glide ud, fordi 

de faktisk ikke var så vigtige alligevel. 

•		Heller	og	pit-stop.	Få lagt tid ind i kalenderen til be-

stemte opgaver. 

At få styr på opgaverne og økonomien er ligeledes en 

del af løsningen. Også her gælder det om at prioritere 

ved at dele opgaverne op i forhold til, hvor vigtige de 

er. Når der bliver skåret i budgetterne, må man se på, 

om opgaverne kan løses anderledes, lød budskabet. 

Samtidig bør man fortælle ledelsen, hvilke opgaver 

der ikke længere kan udføres, samt hvilke konsekven-

ser det vil have på et, fem og ti års sigt.

FÅ STYR PÅ DATA

”Det er vigtigt at have styr på sine data for at kunne gå 

fra tro til viden. Man skal vide hvad man gør, hvorfor 

man gør det, og hvilke resultater det giver. For at do-

kumentere, hvilke konsekvenser de mindre budgetter 

får, er man nødt til at have styr på sine data,” sagde 

Poul Henrik Due. Kunderne kan man ikke styre, men 

man kan selv gøre en del ved at kommunikere så me-

get som muligt med dem og få ledelsens opbakning. 

”Men først og fremmest handler det om at stoppe op 

en	gang	imellem	og	reflektere	over,	hvordan	vi	griber	

hverdagens udfordringer an. For at gøre det, kan det 

være nødvendigt at tage nogle medarbejdere ud af 

driften i en periode. For i hverdagen er der ikke tid til 

refleksion,”	sagde	Poul	Henrik	Due.

Han lagde på baggrund af sin præsentation op til 15 

minutters	workshop,	hvor	deltagerne	 i	 små	grupper	

diskuterede oplægget og mulige løsninger på hver-

dagens udfordringer. Det førte til livlige diskussioner, 

hvor deltagerne kom vidt omkring. Nogen samlet kon-

klusion kom der ikke ud af det, men der blev taget hul 

på	refleksionerne	hos	hverdagens	FM-brandmænd.

ÅRSKONFERENCEN 
2017

FM  
ORGANISATIONEN

Af JAN AAGAARD, 

journalist

NÅR EN BRANDMAND 
REFLEKTERER
Stop op og tænk over, hvordan du kan bryde hverdagens ræs og brandslukning 
i FM-organisationen. Sådan lød opfordringen på workshop på årskonferencen i 
DFM netværk.

”Det eneste, vi kan ændre på direkte, er os selv. Vi skal 

have styr på os selv. Det er ikke raketvidenskab, men 

det er svært at få implementeret.
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Den offentlige sektor i Danmark er træt af reformer 

og performance management efter en lang række re-

former i de seneste år – fra beskæftigelsesreform og 

kvalitetsreform til folkeskolereform og politireform.

”Der har været en stor reformiver i det offentlige Dan-

mark, som har vendt op og ned på den måde, den of-

fentlige sektor fungerer på. Nu er vi nået til et punkt, 

hvor man er blevet træt af reformer – og dermed også 

af performance management. Altså mere måling og 

styring.”

Det sagde Carsten Greve, professor, Ph.D., på CBS 

i sit indlæg om performance management på DFM 

netværks årskonference. Indlægget var en del af tors-

dagens Spor 2, som satte fokus på leverandørforhold.

Politikerne melder ud, at nu skal det være slut med de 

store reformer i den offentlige sektor, men samtidig 

ved man ikke rigtigt, hvad man skal sætte i stedet.

”Der er en forestilling om, at man nu har kørt længe 

nok ad et spor. Men man ved ikke lige, hvad det nye 

spor skal være,” sagde Carsten Greve.

Alle de reformer, der er vedtaget gennem de seneste 

år i det offentlige, har indeholdt elementer af det, 

der	betegnes	New	Public	Management	–	et	ledelses-

system, der kort fortalt benytter værktøjer fra den 

private sektor i den offentlige sektor. I det system er 

der især fokus på markedsstyring, ledelse og perfor-

mance management samt evaluering og kontrol. 

”New	 Public	Management	 er	 blevet	 til	 noget	 farligt	

noget, for man glemte i forhold til den bredere offent-

lige sektor at fortælle, at det ikke kun handlede om le-

delse, men også om kontrol,” fortalte Carsten Greve.

OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB

I	takt	med	reformiveren	og	udviklingen	inden	for	New	

Public Management er der i dag ved at ske et skifte 

fra den klassiske idé om at skabe resultater og måle 

på dem til mere dialog om styrings- og ledelsesef-

fekterne og en øget fokusering på offentlig-private 

partnerskaber.

Det øgede fokus på partnerskaber skyldes især tre 

faktorer:

•		Pragmatisk	–	man	kan	 ikke	 løse	alt	selv,	andre	må	

inddrages.

•		Økonomisk	–	hvad	kan	økonomisk	betale	sig	at	out-

source eller beholde selv?

•		Strategisk	–	intention	om	samarbejde	for	at	skabe	

innovative løsninger og placere organisationen i 

forhold til fremtiden.

FÆLLES VÆRDISKABELSE

Offentlig-private partnerskaber findes på mange for-

skellige niveauer – fra projekter og organisering til 

policy og styring. Det er en del af en bevægelse hen 

mod en større grad af fælles værdiskabelse, og det gør 

sig også gældende inden for FM. I den internationale 

forskning i performance management kommer ten-

densen til udtryk i begreber som “cross-sector colla-

REFORMER – NEJ TAK! 
PARTNERSKABER – JA TAK!
Efter mange år med reformer i den offentlige sektor i Danmark ses der nu en stor 
skepsis mod reformer og performance management. I stedet er partnerskaber 
blevet det nye sort.

ÅRSKONFERENCEN 
2017

LEDELSE

Af JAN AAGAARD, 

journalist

”Der er en forestilling om, at man nu har kørt længe nok 

ad et spor. Men man ved ikke lige, hvad det nye spor 

skal være.
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boration” og “collaborative governance” og i udtryk 

som ”shared value” eller ”creating public value”.

”Der er skepsis over for reformer og større fokus på 

outcome, bredere værdiskabelse og helhedsorien-

tering. Fælles værdiskabelse forudsætter et tættere 

samarbejde mellem offentlige og private aktører. 

New	Public	Management	er	ikke	død,	men	der	er	i	sti-

gende grad fokus på værdiskabelse gennem partner-

skaber,” konkluderede Carsten Greve.

HVORFOR PARTNERSKABER?

Kilde: Forrer, Kee & Boyer 2014, kap 2.

Pragmatisk

Økonomisk

Strategisk

• Svar på udfordring om, at ingen organisation kan klare sig alene

• Større økonomiske fordele
• Lave cost-benefit analyser

•  Intention om samarbejde for at skabe innovative løsninger og 
placere organisationen ift fremtiden

GLÆD DIG TIL DFM NETVÆRKS MEDLEMSARRANGEMENT 9. NOVEMBER

DRIFTSHERREPRISEN 2017
LÆSE MERE PÅ DFM-NET.DK
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Inden for det seneste årti har mange virksomheder 

brugt shared services og outsourcing til at spare om-

kostninger inden for enkelte funktionsområder – for 

eksempel	ved	at	flytte	job	til	Polen	eller	andre	lande.	

I dag går mange virksomheder skridtet videre og be-

nytter	shared	services	og	outsourcing	på	tværs	af	flere	

funktionsområder og regioner. I de mest avancerede 

tilfælde samles alle servicefunktioner i én integreret 

enhed. Det kaldes Global Business Services (GBS). 

Jens	Sønderkær	fra	Deloitte	Consulting	fortalte	på	DFM	

netværks årskonference om, hvordan Deloitte hjælper 

virksomheder med at implementere GBS-løsninger. 

”Alle virksomheder går GBS-vejen i dag. Man tænker 

ikke finans, HR, FM og så videre som selvstændige si-

loer. Man tænker hele vejen rundt, typisk i en form for 

centralisering	og	måske	også	udflagning	til	lande	med	

mindre omkostninger,” sagde han.

”GBS giver mange virksomheder en mulighed for at 

spare omkostninger, men det giver ikke mening for 

alle	virksomheder	at	flytte	det	hele	til	eksempelvis	Po-

len eller Filippinerne. Man skal organisere sig fornuf-

tigt for at optimere sine ressourcer.”

 

HVAD ER DRIVKRAFTEN?

Deloitte har på globalt plan over 1.000 GBS-konsulen-

ter, som hjælper virksomheder med at implementere 

GBS.	Det	har	historisk	handlet	meget	om	at	flytte	til	

billigere lande for at spare lønomkostninger. Men det 

gør det ikke nødvendigvis mere. Det kan eksempelvis 

også være ønsket om at finde kvalificeret arbejdskraft, 

der	er	drivkraften,	understregede	Jens	Sønderkær.

VEJEN TIL GLOBAL  
BUSINESS SERVICES
Stadig flere virksomheder samler alle supportfunktionerne i én stor enhed – 
også kaldet Global Business Services (GBS). Jens Sønderkær fra Deloitte fortalte 
på årskonferencen om udviklingen og gav et bud på fremtidens udfordringer.

ÅRSKONFERENCEN 
2017

SUPPORT-
FUNKTIONER

Af JAN AAGAARD,  

journalist

JENS SØNDERKÆR, Director 

CFO ServicesDeloitte 

Consulting

FUNCTIONS THAT ARE PERFORMED IN THE SSC ORGANISATIONS
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Deloitte har gennem 15 år lavet en global undersøgel-

se af udviklingen inden for GBS blandt cirka 350 virk-

somheder, hvor der er en hovedvægt af traditionelle 

produktionsvirksomheder, men også virksomheder 

inden for mange andre områder, heriblandt telekom-

munikation, finansielle ydelser og life science. 

FINANS I FØRERTRØJEN

Den seneste undersøgelse viser, at hovedparten af 

virksomhedernes GBS-centre er placeret i Vesteuropa 

og Nordamerika. Finans, HR og IT er de tre områder, 

som	er	inkluderet	i	de	fleste	GBS-løsninger,	og	heref-

ter følger områder som skat, indkøb og kundeservice. 

Kun omkring en femtedel af virksomhederne har i dag 

inkluderet FM som en del af deres GBS eller SSC (Sha-

red Service Center). 

Undersøgelsen viser også, hvilke spørgsmål virksom-

hederne især har fokus på i forbindelse med GBS. Det 

drejer sig blandt andet om:

•		Geografi	–	hvor	langt	skal	vi	flytte	for	at	spare	om-

kostninger eller få kvalificeret arbejdskraft?

•		Tværfunktionalitet	–	man	tænker	på	tværs	af	funk-

tioner. Ingen har kun en enkelt funktion.

•		Omkostninger	–	hvor	meget	kan	man	spare	ved	at	

flytte	medarbejdere	eller	automatisere	processer?

•	 	Fremtiden	 –	 det	 kommer	 til	 at	 handle	meget	 om	

robotter til back office funktioner.

GBS-lederen vil fortsat blive målt på sin evne til at 

nedbringe omkostningerne år for år, men udviklingen 

går i stigende grad i retning af, at man også skal yde 

bedre service uden at øge omkostningerne og skabe 

nye forretningsmodeller, for eksempel gennem ud-

nyttelse af data. 

”Der er ingen steder i virksomheden, hvor man har 

adgang til så megen data som inden for FM. Hvis man 

forstår at udnytte det, får man nogle konkurrence-

fordele,”	sagde	Jens	Sønderkær.

ROBOTTERNE KOMMER

Den store fremtidige udfordring for GBS-ledere – og 

FM’ere – bliver kravet om at levere konstante forbed-

ringer, så tingene bliver gjort billigere, hurtigere og 

bedre.

”Det er her, det bliver rigtigt svært, men en af me-

toderne bliver gennem robotter. Det er i mange 

tilfælde bare et spørgsmål om at gøre manuelle ar-

bejdsgange elektroniske. Meget af det, folk sidder 

og taster i dag, kunne man lige så godt få en robot til 

at lave. Det vil kunne reducere omkostningerne med 

op	til	80	procent,”	sagde	Jens	Sønderkær.

Han hører ikke til dem, der frygter udviklingen hen 

i	 mod	 mere	 digitalisering,	 automatisering	 og	 flere	

robotter.

”De historiske erfaringer viser, at der ikke bliver færre 

arbejdspladser på grund af automatisering. Vi kom-

mer bare til at lave noget andet. Vi har et eksempel 

med en virksomhed, der har sparet 75 procent af de 

totale omkostninger ved at automatisere. Tænk hvis 

man kunne kaste de ressourcer ind i forskning og ud-

vikling i stedet,” lød det.

”De historiske erfaringer viser, at der ikke bliver færre 

arbejdspladser på grund af automatisering. Vi kommer 

bare til at lave noget andet.

IS YOUR SSC OR GBS ORGANIZATION ACTIVELY EXPLORING RPA ACTIVITIES?

No, we have not started 
any RPA research

Yes, single 
function

Yes, planning for 
initial pilot

Yes, conducted 
pilot

Yes, initial 
research

Yes, multiple 
functions
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FM er en supportfunktion og deler på den måde 

skæbne med andre afdelinger som finans, HR og kom-

munikation. Fælles for supportfunktionerne er, at de 

i disse år i stigende grad går fra at være faglige eks-

perter til strategiske partnere med fokus på ledelse og 

forretningsforståelse. 

Men hvad kan supportfunktionerne lære af hinanden? 

Det var hovedspørgsmålet i en paneldiskussion på 

DFM netværks årskonference. I panelet sad:

•	Bo	Pedersen,	Group	Director,	Rambøll

•	 Jens	Ritnagel,	Senior	Consultant,	Basico

•	 	Birgitte	 Henrichsen,	 Communication	 Executive,	

Maersk Group

•		Claes	 Brylle	 Hallqvist,	 vicedirektør,	 Bispebjerg	 og	

Frederiksberg Hospitaler

Her er pluk fra paneldiskussionen:

Hvad kan vi lære af at arbejde mere strategisk sam-

men og indgå nye ”ægteskaber”, sådan som det er 

tilfældet i Rambøll, der har etableret en fælles organi-

sation for alle de klassiske supportfunktioner?

”I Rambøll har processen i høj grad været drevet af, at 

der er tale om afdelinger, som alle er meget udføren-

de. Det er nemmere at drive dem som en samlet orga-

nisation og koordinere det med forretningen. Det ska-

ber en sammenhæng på tværs,” sagde Bo Pedersen.

”Processen er meget forskellig fra afdeling til afdeling. 

Det handler meget om at opbygge tillid, og nogle ste-

der går det let, mens der andre steder er udfordringer. 

Det er for eksempel svært for nogle lokale ledere at 

afgive kontrol,” sagde han.

Hvad karakteriserer en god facilities manager?

”En god facilities manager er en, man ikke ser. Hvor-

for	skal	jeg	vide,	at	Julie	har	redt	min	seng?	Jeg	er	da	

ligeglad. Den gode oplevelse er, når man ikke opda-

ger det. Når huset fungerer, når servicen bare er god. 

Noget af det bedste FM, man oplever, er det man ikke 

opdager,”	sagde	Claes	Brylle	Hallqvist.

”Som FM’er skal man være bevidst om, hvor man gør 

opmærksom på sig selv. Vores patienter skal ikke be-

kymre sig, om der er papir i holderen på toilettet. Til 

gengæld er det fantastisk for dem at blive mødt med 

et ”velkommen til” i receptionen, når de kommer på 

hospitalet 8-10 gange i et forløb,” sagde han.

Mærsk var tidligere kendt som en meget lukket orga-

nisation. Hvordan har selskabets holdning til kommu-

nikation ændret sig?

”Det har været et klart ønske fra topledelsen, at vi skal 

kommunikere mere. Vi er nødt til at være i dialog med 

omverdenen, og den udvikling er blevet forstærket af 

de sociale medier. Vores berettigelse som kommuni-

kationsafdeling er, at vi skal fortælle virksomhedens 

historie, men vi skal også vide, hvorfor historien er in-

teressant for andre. Vi skal være i stand til at se på os 

selv udefra,” sagde Birgitte Henrichsen.

”I	dag	kan	vi	for	eksempel	se,	hvem	der	er	på	Twitter	

fra en konference, og så kan vi være aktive i den debat 

ved at bruge de digitale medier. Vi kan ikke kontrol-

lere medierne, men vi kan kontrollere vores egen hi-

storie,” sagde hun.

Digitalisering og Big Data? Hvad betyder det for FM?

”I de virksomheder, som jeg arbejder med (som kon-

sulent inden for FM, red.) er der ofte mange ting, som 

fortsat ikke er skrevet ned og ikke er dokumenteret. 

Det gælder for eksempel vedligeholdelsesplaner, pla-

ner for serviceeftersyn, kontrakter og hvem der følger 

op	på	dem,”	fortalte	Jens	Ritnagel.	

”Nogle gange skal man have struktur og overblik, in-

den man kaster sig ud i nye systemer. For at nå derhen, 

skal nogle virksomheder fortsat ud på en rejse. Men 

jeg er ikke tvivl om, at vi er på vej mod meget mere 

digitalisering,” sagde han.

PÅ VEJ MOD NYE 
ÆGTESKABER
Hvad kan FM lære af andre supportfunktioner som finans, kommunikation og 
HR. Det var udgangspunktet for en paneldebat på årskonferencen.

ÅRSKONFERENCEN 
2017

SUPPORT-
FUNKTIONER

Af JAN AAGAARD,  

journalist
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At	flere	og	flere	over	hele	verden	flytter	fra	landet	og	

til byerne er efterhånden et ret velkendt fænomen, og 

de større bysamfund kommer da også med mange 

fordele så som mindre transport behov og kortere 

afstande mellem faciliteter bare for at nævne nogle. 

Den øgede befolkningsmængde resulterer dog også 

i en række udfordringer for byerne og kommunerne 

i forhold til at sørge for tilstrækkelige faciliteter til at 

understøtte livet og dagligdagen for de mange bor-

gerere, så som børnepasning, skoler, sports faciliteter, 

kulturfaciliteter, boliger og så videre. Så i takt med 

befolkningstilvæksten vil der altså oftest også komme 

et øget behov for plads som kan være svært at imø-

dekomme. Det er her hvor shared space – det at dele 

lokaler og bygninger mellem forskellige grupper eller 

organisationer – kan spille en rolle.

Forestil dig forskellige skoler, der deler samme fysiklo-

kale eller sports faciliteter, børnehaver, der deler area-

ler med plejehjem, eller for eksempel offentlig ansatte 

fra forskellige afdelinger, der deler de samme kontor-

faciliteter. I eksempler som disse ligger der et poten-

tiale for en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, 

både ud fra et bæredygtighedsmæssigt, økonomisk 

og socialt perspektiv.

At ændre måden vi bruger vores bygninger og lokaler 

på, er dog ikke bare sådan ligetil. Der er mange bar-

riere, der skal overvindes undervejs, både i forhold til 

det rent administrative men også på det menneske-

lige plan. Der er brug for værktøjer og information 

omkring de forskellige aspekter af shared space, for 

at vi kan komme ud af starthullerne og begynde at 

udnytte det potentiale, der ligger i det at dele area-

ler med hinanden. For at imødekomme dette behov 

er der som en del af PhD projektet ”Sharing Space in 

the	Knowledge	City”	udviklet	en	guide	til	etablering	af	

shared spaces i kommuner. Guiden er baseret på den 

teoretiske viden der er indsamlet igennem PhD pro-

jektet og kombineret med en trin-for-trin vejledning 

udviklet i samarbejde med partnere fra PhD projektet; 

Center for Arealer og Ejendomme – Lyngby-Taarbæk 

kommune, Københavns Ejendomme – Københavns 

kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby samt prakti-

kere fra det private erhvervsliv med erfaring indenfor 

området.

 

GUIDEN

Guiden er opdelt i to hovedafsnit. Den første del giver 

en general introduktion til emnet shared space, med 

fokus på hvad shared space kan bidrage med, hvor-

dan man kan identificere bygninger og lokaler med 

potentiale i forhold til etablering af et shared space 

samt hvilke udfordringer der kan opstå undervejs i 

processen. Den anden del indeholder en trin-for-trin 

vejledning til at etablere et shared space i en kommu-

nal bygningsportefølje.

Del 1

Formålet med denne første del af guiden er at give 

brugeren en generel forståelse af hvad det at arbejde 

med shared space involverer, for at sikre det rette ud-

gangspunkt og mindset før et projekt startes. Afsnit-

tet er opdelt i 4 afsnit der hver fokuserer på forskellige 

emner, og hvert afsnit indeholder en introduktions-

tekst efterfulgt af en række forslag eller eksempler. 

De 4 afsnit i første del er:

•	1A:	Introduktion	til	shared	space	i	almindelighed

•	 	1B:	 Introduktion	 til	 identificering	 af	 potentiale	 for	

shared space

•		1C:	Introduktion	til	de	forskellige	praktiske	overve-

jelser der skal tages stilling til når man arbejder med 

shared space

•		1D:	Introduktion	til	de	udfordringer	der	skal	hånd-

teres når man arbejder med shared space

HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED 
SHARED SPACE I KOMMUNER?

Denne artikel er den tredje i en række af artikler omhandlende shared space, som 
bliver udgivet i FM Update. Den første, ’Shared space – mellem vision og realitet’ 
fra 2015, præsenterede den første typologi over shared space. Denne blev efter-
fulgt af artiklen ’Space sharing i teori og praksis’ fra 2016, som byggede videre på 
indholdet i den første artikel, og præsenterede 4 dybdegående studier af shared 
spaces i praksis, en fra hver type defineret i typologien. Denne tredje artikel præ-
senterer et nyt og mere praksisorienteret kapitel inden for forskningen i shared 
space, nemlig en guide til etablering af shared space i en kommunal bygningspor-
tefølje. Guiden er udarbejdet i samarbejde mellem forskere og praktikere fra både 
det private og det offentlige, og indeholder en opsummeret udgave af indholdet 
præsenteret i de to første artikler, samt yderligere viden generet gennem studiet 
af shared space fra 2012-2016. Guiden kan downloades i både en engelsk og en 
dansk udgave fra følgende hjemmeside; www.cfm.dtu.dk 

SHARED SPACE

Af Ph.d. studerende  

RIKKE BRINKØ, Center  

for Facilities Management, 

Danmarks Tekniske  

Universitet

Arealoptimering
Fleksibilitet
Funktion
Porteføljestyring
Behovsanalyse
Synergier
Potentiale
Bruger
involverling
Bæredygtighed
Shared space
Funktions
optimering
Dele
Bygningsporte
følje

GuiDe til  
ShAreD SPAce  
i kommuner
rikke Brinkø

Shared space er en anderledes tilgang til måden vi bruger vores bygninger og 
lokaler på, og kun fantasien sætter grænser for hvor det kan bruges. Kulturcentre, 
sportsfaciliteter, kontor- og undervisningslokaler og mange flere kan danne ram-
men om helt andre, og flere, funktioner end vi normalt er vant til at se i bygnings-
massen. Helt konkret er shared space nemlig et samlende begreb for arealer og 
faciliteter der deles mellem personer fra forskellig organisatorisk sammenhæng, 
og konceptet kan bidrage til en ny og optimeret måde at udnytte arealer og facili-
teter på, samtidig med at der kan skabes nye funktioner, relationer og samarbejds-
muligheder.

Guiden præsenteret i denne folder bygger på viden om shared space fra PhD pro-
jektet ”Sharing space in the knowledge city”, og er udarbejdet i samarbejde mellem 
forskere og partnere fra både kommuner og det private erhvervsliv. Resultatet 
er en introduktion til emnet samt en praktisk vejledning til brug ved udvikling af 
shared spaces i en kommunal bygningsportefølje, med hångribelige trin der skal 
gennemføres i de forskellige faser af et projekt fra identificering af potentiale på 
portefølje niveau til evaluering efter ibrugtagning.

Center for Facilities Management – Realdania Forskning
DTU Management Engineering
Produktionstorvet bygning 426
Danmarks Tekniske Universitet
www.cfm.dtu.dk
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SERVICELØSNINGER 
DER UNDERSTØTTER 
JERES FORRETNING

SERVICE
Coor Service Management A/S er en nordisk leverandør af serviceløsninger – som Integrerede Facility Management
-løsninger eller Single Services. Med erfaring fra opgaver fordelt på flere end 20 mio. kvadratmeter og flere end 
6.000 ansatte skaber vi intelligente serviceløsninger for vores kunder, som skaber værdi over tid. Bæredygtige og 
resultatskabende løsninger, der muliggør besparelser, reducerer miljøpåvirkningen og forbedrer medarbejdernes 
trivsel og produktivitet.

Bruger I for mange ressourcer på intern drift og service i virksomheden? Mangler I 
kvalificeret personale eller ledelse, der kan optimere processer og resultater? Eller vil 
I bare gerne fokusere på kerneopgaverne? 

Hos Coor får I professionelle og fleksible serviceløsninger til alle dele af virksomheden 
- enten som Integreret Facility Management eller som Single Services.

Vi har servicemindede medarbejdere og anvender moderne teknologi i arbejdsprocesserne, 
der understøtter lige netop jeres forretning.

Få intelligente serviceløsninger inden for: 
•  Ejendomsdrift og energistyring
•  Rengøring
•  Kantinedrift

Uanset størrelse eller behov har vi en serviceløsning, der passer til jeres krav. 
Læs mere på www.coor.dk.

Coor_ann_helside-190x275mm_DFM-blad_serviceløsninger_feb17_tryk.indd   1 10-02-2017   10:44:02
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Guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje

Brugere

Hvem er brugerne?

•	 Udfør behovsanalyse

•	 Udfør Interessentana-

lyse – overordnet niveau

•	 Indhent relevante 

arbejdsmiljødata

Porteføljeanalyse

Output: Identificering af lokation til etablering af shared space

Bygninger

Hvilke bygninger har vi 

og hvordan er standen?

•	 Læg plan for FM plat-

form og dataopsamling  

•	 Undersøg demografi & 

beliggenhed

•	 Kortlæg m2

•	 Udfør bygningssyn hvis 

nødvendigt  

•	 Undersøg driftsomkost-

ninger & ejendomsværdi

•	 Undersøg egnethed ift. 

nuværende brug

•	 Undersøg fleksibilitet, 

moderniseringsbehov & 

udnyttelsesgrad 

Organisation

Hvilke myndigheder/

organisationer spiller en 

rolle?

•	 Beskriv planlov myn-

dighed 

•	 Beskriv myndighedskrav

•	 Beskriv organisations-

struktur 

•	 Undersøg kontrakter, 

lejere

•	 Undersøg økonomi 

kontinuerligt fokus på forankring og 
kommunikation på det politiske niveau
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Guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje

Brugere

Hvem er brugerne og 

hvad er deres behov?

•	 Udfør interessent-

analyse – brugerniveau

•	 Definer tydelige præ-

misser. Hvad ligger fast 

& hvad kan brugerne 

påvirke

•	 Udpeg nøglepersoner/ 

ambassadører der kan 

følge projektet fra start 

til slut

•	 Kortlæg eksisterende 

funktioner, miljø & 

kultur

•	 Formidl hvad forventes 

delt vs egne m2

•	 Undersøg hvad kan 

ændres & hvad skal re-

spekteres og fastholdes

Pre-projekt

Output: Business case /projektbeskrivelse for projektet

Bygninger

Hvilke og hvor meget 

arbejde skal udføres?

•	 Kortlæg antal m2 invol-

veret.  Hvad skal være 

delte, hvad er egne og 

eventuelle nye

•	 Udfør analyse af nær-

området. Nærhed til 

offentlig transport ol.

Organisation

Hvordan skal organise-

ringen og administratio-

nen foregå?

•	 Udpeg styregruppe /  

projektorganisation

•	 Identificer formålet  

med projektet

•	 Fastsæt rammer

•	 Formuler kommunikati-

onsstrategi

•	 Fastlæg ansvars-

fordeling

•	 Formuler realistiske 

byggeprojektforslag/  

scenarier

•	 Igangsæt politisk ind-

dragelse og beslutning

•	 Igangsæt myndigheds-

proces

•	 Foretag kvalitetssikring 

af økonomiske rammer 

(køb, salg, leje)

•	 Igangsæt tværgående 

forvaltningsarbejde og 

inddragelse af drift-

organisationen

•	 Igangsæt høringsproces

kontinuerligt fokus på forankring og 
kommunikation på det politiske niveau

15
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1A: Introduktion til shared space i almindelighed

Den indledende tekst i dette afsnit beskriver shared 

space som en samlet betegnelse for det at dele plads 

og faciliteter mellem mennesker fra forskellig organi-

satorisk sammenhæng, og hvordan brugen af shared 

space potentielt kan føre til en række positive aspekter 

for de involverede. En bruger vil for eksempel kunne 

få adgang til en facilitet uden at eje den, enten gratis 

eller mod betaling. Fra et bygherreperspektiv kan sha-

red space bidrage til at optimere brugen af kvadrat-

meter, hvilket minimerer omkostningerne ved at have 

tomme eller underudnyttede anlæg, der stadig skal 

drives og vedligeholdes. Teksten inkluderer også et 

samfundsmæssigt perspektiv, idet shared space har 

potentiale til at skabe mere levende og attraktive by-

miljøer, som kan stimulere kulturel og økonomisk in-

novation,	ved	at	tiltrække	flere	og	forskellige	typer	af	

brugere til et område.

1B: Introduktion til identificering af potentiale for shared 

space

Dette afsnit giver en kort introduktion til to forskel-

lige indgangsvinkler til at identificere potentiale for 

shared space på porteføljeniveau. Den første tilgang 

er at identificere brugere med behov for samme type 

bygning, lokaler eller facilitet, enten på forskellige 

tidspunkter af dagen eller på samme tid hvis mæng-

den og typen af anvendelse tillader dette. Den anden 

tilgang er at identificere forskellige typer af brugere, 

som vil være i stand til at supplere hinanden i deres 

brug af en given bygning, lokale eller facilitet, og der-

med udnytte en bygning optimalt uden at komme i 

vejen for hinanden da deres behov supplerer hinanden 

uden at overlappe. Dette illustrerer vigtigheden af at 

overveje det funktionelle overlap / match mellem for-

skellige funktioner, brugergrupper og organisationer, 

før man vælger at placere dem i et shared space. 

1C: Introduktion til de forskellige praktiske overvejelser 

der skal tages stilling til når man arbejder med shared 

space

Dette afsnit indeholder meget lidt beskrivende tekst, 

og er i stedet bygget op om en række praktiske op-

gaver der skal tages hånd om når man arbejder med 

shared space, med fokus på de daglige aspekter for-

bundet med at sikre tilfredshed blandt brugerne. 

Disse praktiske overvejelser er lige så vigtige at tage 

hånd om som overvejelser omkring det funktionelle 

overlap / match mellem brugerne, og de 5 eksempler 

der er anført, er: 

•	Tidspunkt	for	brug

•	Sikkerhed/adgang

•	Forskelle	i	forhold	til	funktion	og	behov

•	Lovgivning

•	Rengøring	og	vedligehold

1D: Introduktion til de udfordringer der skal håndteres 

når man arbejder med shared space

Dette sidste afsnit introducerer de 3 vigtigste ud-

fordringer der skal håndteres når man arbejder med 

shared space; territorialitet, involvering og praktikali-

teter. Teksten starter med at beskrive at der udover de 

fordele der er forbundet med shared space naturlig-

vis også er en række udfordringer. Det er menneske-

lig natur at ville have ”sit eget” og shared space går 

imod dette, hvilket betyder at afhængig af hvordan og 
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hvor	meget	der	er	delt	kan	en	række	konflikter	opstå.	

De udfordringer der kan opstå afhænger af en række 

faktorer, såsom hvad er delt, hvordan det er delt, og 

hvem det er delt med. En grundig brugerinddragel-

sesproces kan for eksempel bidrage positivt til at 

mindske	 konflikter	 forårsaget	 af	 territorialitet,	mens	

praktikaliteter mere handler om omhyggelig plan-

lægning af de forskellige processer, der er involveret 

i etableringen af et shared space.

Del 2

Den anden del af guiden indeholder som nævnt en 

trin-for-trin vejledning til at etablere et shared space 

i en kommunal bygningsportefølje opdelt i 2 afsnit. 

Det første afsnit introducerer de 4 forskellige ele-

menter, der er indeholdt i vejledningen startende 

med porteføljeanalyse og sluttende med postprojekt 

evaluering. Det andet afsnit indeholder den egentlige 

vejledning, og består af en figur med en række trin, 

der skal udføres igennem projektets forskellige faser 

fra start til slut. Det er den mest håndgribelige del af 

vejledningen, og indeholder anbefalinger fra prakti-

kere til praktikere. De 4 elementer er:

•	2A:	Porteføljeanalyse

•	2B:	Pre-projekt

•	2C:	Projekt

•	2D:	Post-projekt

Disse 4 afsnit beskriver hvert af de 4 elementer in-

deholdt i hovedfiguren fra porteføljeanalyse til post-

projekt, med det formål at skabe et overblik over og 

en forståelse for de elementer, der indgår i processen 

med at etablere shared space. Denne del af vejled-

ningen er fokuseret på hvordan man kan udvikle et 

specifikt shared space fra start til slut, og er bygget 

op omkring fire grundelementer, og repræsenterer 

en idealiseret proces, som i praksis uundgåeligt vil 

ske	mere	flydende	og	 forskellige	dele	vil	 sandsynlig-

vis overlappe. Det andet afsnit i denne del af guiden 

er selve figuren indeholdende de nødvendige trin in-

denfor hvert element, og er udarbejdet i samarbejde 

med praktikere fra både kommuner og det private 

erhvervsliv. Trinnene er opdelt i 3 grupper; brugere, 

bygninger og organisation, og illustrerer udover selve 

de anbefalede trin også det resultat man gerne skulle 

tage med sig fra et element til det næste.

Resultatet præsenteret her er en guide til at identifi-

cere potentiale for shared space i en bygningsporte-

følje, samt hvordan man etablerer et shared space når 

en passende lokation er valgt. Indholdet af guiden er 

udviklet på baggrund af de samlede studier af shared 

space udført som en del af PhD-projektet ”Sharing 

Space	 in	 the	Knowledge	City”,	med	oplysningerne	 i	

hovedfiguren ovenfor hovedsageligt består af oplys-

ninger,	der	er	 indsamlet	 via	en	workshop	med	prak-

tikere.	 Guiden	 kan	 downloades	 i	 sin	 fulde	 længde	

fra Center for Facilities Management hjemmeside 

(www.cfm.dtu.dk).	 I	en	følgende	artikel	præsenteres	

en typologi for shared space, som også er udviklet i 

PhD-projektet.

Rikke Brinkø er uddannet fra DTU som civilingeniør i 2013 med fokus på bygninger og byudvikling, og  

har gen-nemført PhD-projekt indenfor Facilities Management og Shared Space ved Center for Facilities  

Managemt (CFM) ved DTU Management Engineering i perioden 2012-2016 med Susanne Balslev som  

hovedvejleder	og	Juriaan	van	Meel	som	medvejleder.	Rikke	blev	i	2016	tildelt	den	Europæiske	Researcher	 

of	the	Year	Award,	og	hun	arbejder	i	dag	som	post.doc.	forsker	ved	DTU	Management	Engineering.	

Guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje

Brugere

Hvordan skal brugerne 

inddrages og informe-

res?

•	 Definer en klar vision og 

værdiggrundlag

•	 Udfør brugerinddragelse 

via workshops, åbne 

borgermøder

•	 Fokuser på at sikre 

brugernes ejerskab til 

bygningerne, 

•	 Sørg for ofte kommuni-

kation & lov ikke mere 

end der kan holdes

•	 Brug konkrete forslag, 

og vis eksempler på hvor 

det er lykkedes

•	 Hyld/fejr milepæle

•	 Etabler svar-funktion

Projekt

Output: Aflevering af byggeriet med en vejledning til brug

Bygninger

Hvad skal være delt og 

hvad skal være eget?

•	 Formuler klare ret-

ningslinjer for brugen af 

bygningen

•	 Design og indret bygnin-

gen så det understøtter 

delt brug

•	 Indtænk fleksibilitet

Organisation

Hvordan skal  projektet 

realiseres & administre-

res?

•	 Formuler effektiv pro-

jekttidsplan

•	 Planlæg administratio-

nen af bygningen

•	 Planlæg implementering 

af projektet med drift 

team

kontinuerligt fokus på forankring og 
kommunikation på det politiske niveau
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Guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje

Brugere

Bliver bygningen/lokaler 

brugt som forventet?

•	 Undersøg om det  

gode miljø & fællesskab 

er videreført i de nye  

rammer

•	 Undersøg om brugerne 

er tilfredse 

•	 Undersøg om der er 

kommet flere brugere

•	 Undersøg om der er 

etableret nye synergier, 

nye funktioner

Post-projekt

Bygninger

Understøtter bygningen 

brugen optimalt?

•	 Udfør observationer af 

udnyttelsesgraden

•	 Udfør evaluering af   

bygningen – lever den  

op til forventningerne? 

•	 Undersøg om der er 

noget der skal tilpasses

Organisation

Fungerer den daglige 

administration?

•	 Evaluer projektets  

endelige økonomi

•	 Evaluer administratio-

nen og driften af det  

nye sted

•	 Fasthold klare ret-

ningslinjer for brugen  

af bygningen

kontinuerligt fokus på forankring og 
kommunikation på det politiske niveau
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Mange FM’ere kender sikkert til, at det kan være svært 

at finde tid til fornyelse og innovation i en travl hverdag. 

Et samarbejde med en studerende kan være en værdi-

fuld håndsrækning. Den studerende kan netop være 

den ekstra ressource, som har tid og kompetencer til at 

vurdere om der er grundlag for at ændre praksis. 

DTU Campus Service (CAS) har som princip, at de 

gerne vil indgå i relevante studenterprojekter for at bi-

drage til undervisning i FM, og for at sikre sig en kilde 

til mulig innovation. F.eks. er der i det nye udbud for 

DTU´s kantiner stillet nye krav til engangsservicet, for 

at reducere miljøbelastningen fra bespisning af stu-

derende og ansatte. I forarbejdet til udbuddet indgik 

en række studenterprojekter, som havde til formål at 

identificere mere bæredygtige alternativer til den da-

værende løsning. Vi mener at mange kan have glæde 

af at høre om vores DTU erfaringer med at samarbejde 

med studerende om at forbedre løsningen af FM opga-

ver. Kort sagt, handler denne artikel om, hvordan DTU 

slår	to	fluer	med	ét	smæk	og	du	kan	gøre	det	samme.	

HVAD ER MEST BÆREDYGTIGT?

Hver sommer undervises studerende på DTU i bære-

dygtige ingeniørløsninger og hvert år samarbejdes 

der med en organisation som ønsker at forbedre sin 

bæredygtighedsindsats, heriblandt CAS. Forud for 

kurset oplyser organisationen hvilke problemstillin-

ger de ønsker en bæredygtighedsvurdering af. Der 

vurderes både miljømæssige, sociale og økonomiske 

konsekvenser af forslagene.

CAS har bl.a. spurgt om hjælp til følgende emner:

•	Service	til	mødeforplejning	på	Campus	Lyngby

•	Engangsservice	i	kantinen	–	take	away	food

•	Servering	af	vand	i	mødecenteret

•	Renovering	af	gadebelysning

•	Udstyr	til	vedligeholdelse	af	parker	og	veje

•	Nye	skillevægge	ved	indvendig	ombygning

•	Intelligent	styring	af	belysning	på	DTU´s	bibliotek

•	Reduktion	af	energiforbrug	ved	stinkskabe

INNOVATIV CAMPUS SERVICE  
– VED HJÆLP AF DTU-STUDERENDE
Mange FM’ere kender sikkert til, at det kan være svært at finde tid til fornyelse og 
innovation i en travl hverdag. Et samarbejde med en studerende kan være en vær-
difuld håndsrækning. Den studerende kan netop være den ekstra ressource, som 
har tid og kompetencer til at vurdere om der er grundlag for at ændre praksis. 

EJENDOMSSERVICES

Af SUSANNE BALSLEV 

NIELSEN og NILS FREDERIK 

TURPIE, Center for  

Ejendomme, Region  

Hovedstaden (tidligere 

hhv. DTU Management 

Engineering og DTU  

Campus Service)
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SERVICE BEHOV
(Funktionel enhed, der sammenlignes)

Éngangsservice:

Tallerken: kan afgrænse, transportere 

og holde på mad uden at give afsmag. 1 

gang pr måltid.

Bestik: kan manipulere mad og drikke 

uden at bøje og må ikke afgive smag.

Servering af vand i mødecenteret:

Enhed, der kan servere vand/drikkevarer 

op til 5500 gange om måneden, én gang 

eller genbrugelig

Gadelamper:

Enheden skal kunne oplyse x antal m2 i  

de mørke timer med 7 lux

Hækkeklipper:

Klipper 2 km bøgehæk pænt og effektivt

Skillevægge:

En 3,3x4,2 meter plade bestående af et 

lydisolerende materiale, der fungerer 

som en indendørs, stabil rumopdelende 

konstruktion

Belysning:

Korrekt gennemsnitlig belysning på 320 

lux af arbejdsområderne på DTU bibliotek 

i 2200 timer om året pr 100 m2

Stinkskab:

Kan udsuge en jævnluftstrøm med en 

given lufthastighed, uafhængig af dennes 

størrelse og samtidig kunne fungere som 

en arbejdsstation døgnet rundt.

DET MINDST BÆREDYGTIGE

Engangstallerken af bagasse og bestik af 

rustfrit stål.

(Bagasse er et restprodukt fra f.eks. 

sukkerrørsproduktion)

Vand	i	½	liters	flasker,	der	opbevares	på	

køl indtil servering.

Bevar den nederste del af den nuværende 

gadelampe (30 cm) og sæt ny top på 

med lavt energiforbrug og intelligent 

styring

Fortsat brug af nuværende benzindrevne 

hækkeklippere (op til 5 år gamle)

Spånplader med træskelet og glasuld,  

maling og fuge-, spartelmasse

Reduktion af antal lysstofrør og  

eftermontering af lysstyring

Fortsæt indtil laboratorierenovering.

DET MEST BÆREDYGTIGE

Engangstallerken af bagasse og 

bestik af bambus.

Isvand i kander og brug af glas. 

Minimere	brugen	af	flaskevand	bl.a.	ved	at	

informere om alternativ samt miljøbelast-

ning	ved	brug	af	flaskevand

Opgrav den nuværende lygtepæl og etabler 

en ny med lavt energiforbrug og intelligent 

styring og sekundære funktioner med 

henblik på forskning.

Nye batteridrevne hækkeklippere og oplad-

ning om natten og i frokostpausen.

Gipsvægge med træskelet, miljøvenlig 

maling og minimal brug af glas

Implementering af nye LED paneler med 

lysstyring

Montering af liste der minimerer luftgen-

nemstrømningen ind i stinkskabet med hhv 

4,5 cm eller 2 cm.

TABEL 1: OVERSIGT OVER DE STUDERENES VURDERING AF 2 ALTERNATIVER TIL AT LEVERE EN 
SAMMENLIGNELIG	FUNKTION/SERVICE.

TO LØSNINGER TIL DÆKNING AF SERVICE BEHOV
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De studerende lærer på kurset at lave en screening 

af bæredygtigheden af den aktuelle løsning, set i 

et livscyklusforløb. Når de kender miljøproblemer-

ne ved den nuværende løsning, er næste skridt at 

brainstorme på hvordan man kan undgå de største 

miljøproblemer. Miljøproblemerne er generelt brug 

af jomfruelige og begrænsede ressourcer, energi-

forbrug og udledning af klimagasser, brug af giftige 

kemiske stoffer og andre problemer bl.a. af social ka-

rakter. I løbet af kurset producerer de studerende et 

eller	 flere	 alternativer	 som	med	miljømæssig	 fordel	

kan erstatte den nuværende løsning. Alternativerne 

beskrives og der foretages en vurdering baseret på 

hvordan de kan implementeres, og hvilke fordele og 

ulemper de har for f.eks. brugerne, driftspersonalet 

og DTU som helhed.

DET MEST BÆREDYGTIGE ER… 

Ved kursets afslutning præsenterer de studerende en 

1-sides indstilling til CAS og rapporten som ligger til 

grund for indstillingen. Ofte har de studerende måtte 

afgrænse problemstillingen væsentligt for at kunne 

opstille konkrete alternativer, som de kan nå at ana-

lysere. Derfor sker det, at der kun findes en løsning på 

en del af den problemstilling som CAS ønsker svar på.

Tabel 1 giver et indblik i alternativer som de studeren-

de har sammenlignet og hvilke de anbefaler CAS som 

den mest bæredygtige og tæt på (eller bedre end) 

den nuværende totaløkonomiske ramme.

GRUNDLAG FOR NYT KANTINEUDBUD

I forbindelse med udbud af kantiner på Lyngby Cam-

pus opstillede CAS en række kvalitetskrav herunder 

økologi, arbejdsmiljø og bæredygtighed. Mødefor-

plejningen på campus blev inkluderet i kantineudbud-

det, idet det er en betydelig funktion i Lyngby, med 

ca. 400.000 m2 bygningsareal, mere end 100 bygnin-

ger på Campus og ca. 14.000 mennesker. Mødefor-

plejningen produceres i hovedkøkkenet i hovedbyg-

ningen, som er det eneste sted, hvor der er kapacitet 

til produktionen. 

Når der udbringes mødeforplejning på Campus, 

sker det ved at bestillinger og service nedpakkes og 

transporteres til de respektive bygninger og lokaler. 

Tidligere var servicen typisk porcelænstallerkener, 

porcelænskopper/-krus og stålbestik. Det var tungt at 

transportere og skulle retur til produktionskøkkenet i 

hovedbygningen for afvaskning. CAS ønskede at gøre 

dette bedre for at forbedre arbejdsmiljøet og for at 

minimere de miljømæssige konsekvenser af transpor-

ten rundt på Campus. Overvejelserne gik på om man i 

stedet kunne motivere mødebestillerne til at anvende 

det service der allerede findes i bygningerne, f.eks. 

i tekøkkener på institutterne. For at imødekomme 

situationer, hvor der ikke er nok service til rådighed, 

blev det besluttet at åbne mulighed for at bestille en-

gangsservice. Engangsservice skal bestilleren betale 

for, og for at motivere til at anvende eget service, er 

prisen sat til 10 kr. pr. mødedeltager. På den måde 

spares mange tunge løft og transport på Campus. 

KRAVSPECIFIKATIONER TIL ENGANGSSERVICE I SENESTE DTU KANTINEUDBUD. 

Plastik må kun benyttes i det omfang, at der ikke er andre løsninger og efter følgende prioriterede 

rækkefølge:

•	 	Biobasserede	komposterbare	materialer,	eksempelvis	bagasse	(produceret	af	affaldsprodukter	fra	

sukkerrør).

•	 Bambus	og	palmeblade.

•	 	Miljøvenlige/mærkede	produkter,	mærket	med	et	eller	to	miljømærker	(eksempelvis	Svane	og/eller	

Blomsten).

•	 R-PET	(plastik).

•	 Stivelsesbaseret	PLA	(plastik).

•	 PP	(plastik).

•	 A-PET	(plastik).

•	 C-Pet	(plastik).

”Vores erfaring viser, at der er innovationspotentialer 

og god energi i mødet mellem studerende og 

medarbejdere, hvilket er vigtigt for at forny FM faget, 

og for at give de unge interesse for det professionelle  

liv som FM’er.
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CAS ønskede at engangsservicen skulle være så bæ-

redygtig som muligt, og her fik CAS hjælp af de stu-

derende til at analysere forskellige muligheder. Valg 

af engangsservice omfatter også det engangsservice, 

der bruges når studerende og medarbejdere henter 

mad i kantinerne. De studerenes ideer indgik i det føl-

gende kantineudbud og er i dag en del af konceptet 

for udbringning af mødeforplejning på Campus. 

INNOVATION OG UDDANNELSE

Det kræver en indsats at indgå i et samarbejde med 

studerende og undervisere. Der skal holdes planlæg-

ningsmøder og de studerende skal sættes ind i hver-

dagens opgaver og udfordringer. Som underviser og 

studerende er det stærkt motiverende at arbejdet ret-

tes mod en organisation, som rent faktisk kan bruge 

resultatet til at blive bedre. Udfordringen er at finde 

samarbejdspartnere og praksiscases som matcher 

læringsindholdet i et givent kursus. Fra CAS er feed-

backen fra både ledere og medarbejdere, at det er 

indsatsen værd. De får et bedre grundlag til at udvikle 

deres arbejdsprocesser og, som i dette tilfælde, de-

res miljøprofil. Nogle har også oplevet at forløbet har 

været interessant, men ikke særligt anvendeligt, fordi 

resultaterne ikke umiddelbart kan realiseres. Vores 

erfaring viser, at der er innovationspotentialer og god 

energi i mødet mellem studerende og medarbejdere, 

hvilket er vigtigt for at forny FM faget, og for at give 

de unge interesse for det professionelle liv som FM’er.

ILLUSTRATION FRA STUDENTERPRÆSENTATION

 FORFATTERNES ANBEFALINGER TIL ANDRE SOM OVERVEJER AT SAMARBEJDE MED STUDERENDE OM 

FM INNOVATION. 

Gode råd om studenterprojekter baseret på CAS´ erfaringer:

•	 Mest	overkommeligt	at	samarbejde	med	små	studenterprojekter	(1-2	personer)

•	 Jo	længere	de	studerende	er	i	deres	studie,	jo	mere	selvkørende

•	 Lav	et	partnerskab	med	en	underviser	som	du	har	tillid	til	og	brug	dette	til	forventningsafstemning

•	 Forvent	at	skulle	investere	tid	i	samarbejdet,	da	det	også	er	et	læringsforløb	for	den	studerende	

•	 Ansæt	den	studerende,	hvis	du	vil	styre	opgaveløsningen



30

FACILITIES MANAGEMENT BLIVER 
STRATEGISK INDSATSOMRÅDE I 
KOMMUNER, REGIONER OG STATEN
2017 har været et fantastisk år for alle, der gerne ser, 

at Facilities Management bliver anerkendt som en 

strategisk funktion med samme strategiske betyd-

ning for kerneforretningen som de øvrige support-

funktioner som f.eks. finans, HR, kommunikation og 

logistik/indkøb. Siden kommunalreformen har FM 

været et indsatsområde i mange kommuner, hvor der 

er blevet etableret samlede FM funktioner. Og nu har 

både staten og og Kommunernes Landsforening bar-

slet med rapporter, der bebuder ny strategisk fokus 

på FM.

Lad os starte med selve begrebet: Facilities Manage-

ment. Meget få offentlige institutioner har haft lyst 

til at bruge dette begreb, og det har været mere al-

mindeligt at tale om f.eks ”Ejendomscentre”. Navnet 

er ikke afgørende, men det fremmer ikke forståelsen 

for det strategiske perspektiv hos interessenterne, at 

navnet kun dækker funktionen delvist. Derfor er det 

opløftende, at både Finansministeriet og Kommuner-

nes Landsforening vender ansigtet til musikken og nu 

åbent bruger begrebet Facility Management (om man 

skriver Facility, som man typisk gør i USA, eller Facili-

ties, som man typisk gør i Europa, skal ikke skille os). 

I rapporten ”Fælles løsninger frigør penge til velfærd” 

fra Finansministeriet, maj 2017, foreslår finansmini-

steriet omfattende initiativer både i forhold til FM og 

IT. På FM området vil staten på sit eget område etab-

lere løsninger, begyndende med Bygningsstyrelsen. 

Men lige så vigtigt er det, at ministeriet bebuder, at 

man vil indlede drøftelser med regionerne og kom-

munerne om, hvordan man kan udvikle fælles løsnin-

ger på en række supportområder. Når finansministeri-

et samtidig siger, at det er drøftelser, der skal tages op 

i forbindelse med økonomiaftalen for 2018, så er det 

et vink med en vognstang om, at man i kommunerne 

kommer under pres for at levere en strukturel udvik-

ling i forhold til FM, IT og øvrige supportfunktioner. 

Når KL kort tid efter Finansministeriets rapport kunne 

levere sin egen rapport, udarbejdet af EY, om ”Kort-

lægning af facility management i kommunerne”, så 

viser	det,	at	KL	længe	har	forventet,	at	staten	vil	flytte	

noget af presset på kommuner og regioner fra kerne-

produkterne til supportfunktionerne. Med rapporten 

har kommunerne fået den hidtil mest omfattende be-

skrivelse af Facilities Management, og meget heldigt 

for KL viser rapporten, at der både er sket meget på 

området i kommunerne, at der er meget udvikling af 

FM i gang og at kommunerne mange steder er på vej 

til at udvikle meget mere strategiske FM funktioner.

Er det så en god rapport? Rapporten bygger på de tal 

og dermed de kontosystemer, der findes i kommu-

nerne. Det sætter en række begrænsninger og gør det 

vanskeligt at beskrive hvilken værdi FM tilfører kom-

munerne. Det gør det rigtig vanskeligt at beskrive 

den værdi som FM tilfører kommunernes kerneydel-

ser. Når EY derefter indplacerer kommunerne på en 

”modenhedsskala”, så forekommer det at være ret 

vidtgående konklusioner på et spinkelt grundlag. Men 

i stedet for at fokusere på rapportens svagheder, er et 

nok klogere at fokusere på rapportens muligheder:

For det første giver rapporten de kommunale FM 

funktioner et godt rygstød til at skabe en endnu mere 

strategisk arbejdende FM funktion i den enkelte kom-

mune, da rapporten tegner et godt billede af FM funk-

tionernes generelle strategiske betydning. 

For det andet giver rapporten et godt billede af, hvilke 

politiske slagsmål vi i FM kan se frem til som følge af 

den større politiske bevidsthed om FM. 

Der er ingen tvivl om, at det bliver meget udfordrende 

af være FM ansvarlig i kommunerne i de kommende 

år og rapporterne fra henholdsvis finansministeriet og 

KL kan ses som ”the point of no return”. FM er kom-

met ud i det politiske lys, og har man kun styr på sine 

omkostninger, og ikke sin betydning for levering af 

kommunernes kerneydelse, så lever man livet farligt.

En praktisk måde at forberede sig på det politiske 

spotlight kan være at arbejde EY rapporten igennem 

og vurdere, hvor man selv ligger. Og så holde fast i, at 

alle aktiviteter skal beskrives fra to sider: hvad koster 

de og hvad skaber de af værdi for kerneproduktet.

Læs mere på dfm-net.dk

Af Svend Bie, direktør i  

DFM netværk og  

DFM benchmarking

:DFM INDSIGT
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•	Fragmenteret og 

decentralt styret intern 

facility managemen-

torganisation

•	Små lokale  

leverandøraftaler/

vikaraftaler

•	Leverandørkon-

trakter er input- og 

transaktionsbaserede

•	Manglende dataover-

blik, herunder kvadrat-

meter, vedligeholdel-

sesniveau m.m.

•	Stordriftsfordele og 

fleksibilitet	via	alterna-

tive leverancemodeller 

og en konsolideret 

organisation

•	Standardiserede 

løsninger med fo-

kus på ensartede 

serviceniveauer

•	Begyndende dataover-

blik og

•	gennemsigtighed i 

omkostningsniveauer 

og -effektivitet

•	Konsolidering og ud-

vikling af kontrakter

•	Kundetilfredshed og 

harmonisering ved 

øget fokus på brugeren 

og tilpasning af ser-

viceydelser hertil

•	Fokus på at finde 

synergi på tværs af 

serviceydelser 

•	 Integrerede løsnin-

ger med én eller få 

interne eller eksterne 

leverandører

•	Konsolideret data- og 

styringsgrundlag

•	Nære samarbejder på 

tværs af supportfunk-

tioner med samme 

mål til service og 

understøttelse

•	Proaktiv styring af for-

bedringer i serviceleve-

rancen og kommuni-

kation med brugere og 

kunder

•	Fælles løsninger med 

større fokus på out-

comes med eksterne 

leverandører

•	Anvendelse af innova-

tive løsninger og en høj 

grad af digitalisering til 

opgaveløsningen

•	Strategiske partner-

skaber baseret på 

data og analyse, hvor 

facility management 

understøtter kernefor-

retningen i samarbejde 

med leverandører
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