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Erfaringer med kommunalt strategiarbejde på 
ejendomsområdet 

Baggrund  

KL har i efteråret 2015 inviteret alle kommuner til et flerårigt udviklingssamarbejde om 

effektive og gode løsninger for borgerne. Formålet er blandt andet at danne 

kommunale netværk i et fælles "Styrings- og effektiviseringsprogram" (SEP). 

Hensigten med programmet er i høj grad at finde fælles kommunale svar på de stadig 

strammere økonomiske rammer, kommunerne arbejder indenfor. Det er i den 

kommunale praksis, der skal findes kvalificerede svar på denne udfordring – ikke i 

statslige gennemsnitsberegninger af kommunernes besparelsespotentiale.  

Der er igangsat 11 udviklingsprojekter i Styrings- og Effektiviseringsprogrammet. 

Temaerne spænder vidt. Læs mere om projekterne og resultaterne på 

www.kl.dk/effektivisering 

Et af disse emner er "Erfaringer med kommunalt strategiarbejde på 

ejendomsområdet", der er temaet for denne rapport. 13 kommuner meldte sig til dette 

emne, og repræsentanter herfra har udgjort projektets styregruppe, mens KL har 

udgjort projektets sekretariat.  

Denne rapport udgør afrapporteringen fra projektets styregruppe.  

Indledning  

En strategi giver kommunen et robust udgangspunkt for at arbejde med 

ejendomsområdet og et værktøj til prioritering af de tiltag, man vælger at igangsætte i 

de kommende år. Strategien kan fungere som kommunikationsværktøj i forhold til 

kunder, brugere og politikere med henblik på et samlet løft af facility management i 

kommunen. Endelig kan strategien bidrage til at adressere fremtidens udfordringer, 

herunder produktivitet, fleksibilitet, medarbejdertilfredshed og styring af aktiver.  

 

I rapporten fra EY om facility management angiver man, at der kan være følgende 

elementer i en kommunal strategi på området: 

 Vedligeholdelse 

 Digitalisering og data 

 Arealoptimering 

 Nærhed og lokalkendskab 

 Fleksibilitet og effektivitet 

 Forvaltningsunderstøttelse 

 Service og brugertilfredshed 

 Udvikling og fællesskaber 

 Leverancemodeller 

 Gevinstrealisering 

Det er relevant at beskæftige sig med en strategi for ejendomsområdet, fordi indsatsen 

kan yde et væsentligt bidrag til understøttelse af kommunens samlede strategi, og fordi 

det er et område, der lægger beslag på mange ressourcer. Derfor bør en strategi for 

ejendomsområdet udarbejdes med inddragelse af medarbejdere og interne 

interessenter på alle kommunale serviceområder, ligesom strategien bør forankres i 

kommunens samlede ledelse.  

http://www.kl.dk/effektivisering
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Ser vi ud over kommunerne, er der mange måder at organisere ejendomsområdet. 

Vigtigere end den konkrete organisering er dog strategien og dermed de 

succeskriterier, man lokalt har valgt at drive ejendomsområdet på.  

Ejendomsområdet udgør en væsentlig del af den kommunale service. Området skaber 

rammerne for den kommunale velfærd. Hvis kerneopgaverne skal være i centrum for 

ledere og medarbejdere på velfærdsområderne, kræver det, at andre fokuserer på at 

skabe og drive de fysiske rammer.  

Metoden i projektet 

Erfaringer fra en række kommuner viser, at der gennem en mere strategisk tilgang til 

ejendomsområdet er store effektiviseringsgevinster at hente - både i form af 

kvalitetsløft og økonomiske besparelser. Det gælder eksempelvis, hvis der tænkes på 

tværs af hele den kommunale organisation hvad angår anskaffelse, brug og drift af de 

kommunale ejendomme.  

 

Erfaringerne viser også, at der er en række faktorer internt i kommunen, der kan 

vanskeliggøre en sådan tværgående indsats på ejendomsområdet. 

På den baggrund valgte styregruppen at se nærmere på erfaringerne fra ni kommuner, 

der alle havde en politisk vedtaget strategi på hele ejendomsområdet. Det førte til en 

undersøgelse gennemført efter følgende metode: 

 Der er foretaget en sammenligning af indholdet i de ni kommuners strategier 

 Der er gennemført interview med de ni kommuner hvad angår deres erfaringer 

med strategiarbejdet. 

I det følgende er en sammenfatning af kommunernes erfaringer anført under fire 

overskrifter: 

 Hvad er kommunernes målsætninger for ejendomsstrategierne? 

 Hvordan kan man få og fastholde politisk ejerskab? 

 Gevinster ved kommunale ejendomsstrategier? 

 Hvad bør en ejendomsstrategi indeholde? 

Derefter følger en sammenfatning af forskelle og ligheder i de ni kommuners 

ejendomsstrategier. En skematisk oversigt over hovedpointerne fra interviewene med 

de udvalgte kommuner ses i bilag 1. En sammenligning af strategiernes indhold kan 

ses i bilag 2.  

Hvad er kommunernes målsætninger i ejendomsstrategierne? 

De adspurgte kommuner arbejder alle med klare overordnede målsætninger for deres 

ejendomsstrategi. Samtlige kommuner lægger vægt på, at strategierne både skal 

effektivisere og kvalificere forvaltningen af ejendomsporteføljen, og derfor er 

målsætninger som ”Færre, bedre og billigere m2” og ”Mere og bedre bygninger for 

pengene” kendetegnende for kommunernes mål med ejendomsstrategierne.  

 

Det handler ikke kun om antallet af m2, men også om hvor gode de er. En 

ejendomsstrategi skal sigte på at sikre gode rammer for god velfærd. Med en 

ejendomsstrategi opbygges grundlaget for at få bedre m2, fordi arkitekterne i højere 

grad kan understøtte brugernes behov; bygningerne og servicen kan møde hinanden. 

Flere kommuner har valgt 3-4 indsatsområder, som de fokuserer på.  
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En erfaring er, at man skal være varsom med at sammenligne den enkelte kommunes 

antal kommunale m2 med landsgennemsnittet. Det er et relativt mål, og der er stor 

forskel på, hvad en m2 koster i de forskellige kommuner. Et mere anvendeligt mål at 

sammenligne kommunerne på, der giver mening på tværs af kommunale 

forskelligheder, er f.eks. arealforbruget pr. elev.  

 

Det kan give værdi, at man ved nybyggeri har øje for multidrift på tværs af de 

kommunale søjler. Der er behov for at tænke bygningerne på en anden måde og for at 

bygge fleksibelt, så bygningerne kan anvendes til flere forskellige formål. 

Kommunernes ejendomsforvaltninger kan måske ligefrem være med til at få 

faggrupper til at tænke mindre traditionelt og skabe muligheder for samarbejde på 

tværs af velfærdsområder. Det kræver dialog med fagprofessionelle i udformning og 

udvikling af bygningsporteføljen, og man er nødt til at være åben over for 

faggruppernes behov og ønsker. At der sker en bevidst stillingtagen til serviceniveauet 

over for borgerne i alle dele af kommunen er yderligere en fordel ved en formuleret 

ejendomsstrategi.  

 

Hvordan kan man få og fastholde politisk ejerskab? 

Det kan være en udfordring at opnå og fastholde det politiske ejerskab til en kommunal 

ejendomsstrategi. Der er mange og krydsende interesser knyttet til området, og derfor 

er det værd at forholde sig til, hvordan man kan understøtte det politiske ejerskab til 

strategien.  

 

Det er en fordel, hvis der både er politisk ejerskab til strategien og opbakning til 

ejendomsstrategiarbejdet i den øverste administrative ledelse. Løbende information af 

politikerne om de resultater, der er opnået, er med til at fremme forståelsen og 

ejerskabet til strategien.  

En grundforudsætning for at få politisk opbakning er at opbygge et systematisk og 

validt datagrundlag, som kan lægges til grund for strategien. Forståelsen af, at de 

kommunale bygninger er en forudsætning for – og dermed en del af - den kommunale 

service skal formidles og illustreres med data. Det er vigtigt med klare og 

kommunikerbare mål; det skal være let at fortælle om, hvad det er man vil uden for 

mange, tekniske detaljer. Politikerne skal have mulighed for at lægge de strategiske 

linjer.  

Det skal samtidig tydeliggøres, at det kræver ressourcer og investeringer, hvis en 

ejendomsstrategi skal lykkes. Erfaringen viser, at det letter den politiske opbakning, 

hvis man samler ejendomsstrategien i ét politisk udvalg – gerne i økonomiudvalget 

eller et ejendomsudvalg. Det er sværere, hvis ansvaret er spredt ud over flere 

fagudvalg, netop fordi det handler om at se på tværs af serviceområderne.  

Der er i dag stort fokus på det borgernære og på borgerinddragelsen. Det kan således 

være relevant at inddrage borgerne i udformningen af ejendomsstrategien. Man bør 

dog være bevidst om, hvad man vil have ud af borgerinddragelsen, og hvem det er, 

man vil spørge.  

Tilsvarende kan det være relevant at inddrage kommunens forskellige afdelinger alt 

efter den konkrete administrative organisation. Man igen må man være bevidst om, 

hvad man vil have ud af en eventuel involvering.  

Ejendomsstrategien bør forankres på så højt niveau som muligt – i direktionen. At 

placere ansvaret for strategien i direktionen gør det nemmere at tænke 
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ejendomsstrategi i et større billede. Ideelt set bør strategien lægges, før man beslutter 

en organisering af området.  

Gevinster ved kommunale ejendomsstrategier 

De interviewede kommuner peger næsten alle på, at man med en klar 

ejendomsstrategi får bedre mulighed for at nedbringe antallet af m2, og dermed for at 

udnytte de kommunale ejendomme bedre. I bilaget er der mange konkrete og ret 

forskellige kontante eksempler på gevinster, såvel i form af mere effektive løsninger 

som i form af undgåede anlægsudgifter.  

 

Når det gælder organiseringen af ejendomsområdet, lyder det, at en væsentlig fordel 

ved at have en fælles ejendomsenhed er, at de faglige ledere i institutioner og på de 

administrative områder kan frigøre tid og kræfter, som kan bruges på de 

kerneområder, som de er gode til. Der bliver samtidig plads til, at professionelle kan 

løse ejendomsopgaverne, og det tydeliggøres, at servicemedarbejdere, 

rengøringspersonale mm. er velfærdsmedarbejdere med egne specialer.  

Når ejendomsområdet professionaliseres, og der skabes overblik over 

ejendomsområdet, åbnes der mulighed for prioritering på tværs. Man bliver skarpere 

på, hvad der er kernen i opgaverne, både på ejendomsområdet og de øvrige, 

kommunale serviceområder.  

Dataindsamling er en forudsætning for professionalisering. Man har i de adspurgte 

kommuner lagt sig fast på forskellige mål, hvilket afspejler forskellene i de situationer, 

man står i lokalt.  

Hvad bør en ejendomsstrategi indeholde? 

Ejendomsstrategien bør forholde sig til, hvad man politisk vil med de kommunale 

serviceområder. En ejendomsstrategi er et redskab til at realisere disse politiske mål, 

og der skal investeringer til, for at målene kan nås. Det konkrete indhold i strategien vil 

afspejle, hvor kommunen står, og hvilke mål kommunen i øvrigt forfølger på 

serviceområderne.  

 

Som led i implementeringen kan man med fordel prioritere nogle få udvalgte 

indsatsområder. Derudover kan det være en fordel at faseopdele processen for, 

hvordan ejendomsstrategien skal implementeres.  

En samordnet håndtering af kommunens ejendomme vil føre til en professionalisering 

af denne indsats. Der vil dermed blive mulighed for en tværgående prioritering på et 

oplyst grundlag. Kommunens ejendomme repræsenterer en stor værdi, og en 

ejendomsstrategi har dermed også den funktion, at den skal være redskab til pleje af 

denne kapital.  

En strategi vil således normalt forholde sig til det strategiske, det taktiske og det 

operationelle niveau. 

Ligheder og forskellige i kommunernes ejendomsstrategier 

En overordnet tendens på det kommunale ejendomsområde er, at ejendomsområdet i 

stigende grad er blevet samlet i et ’Ejendomscenter’ i hver kommune. Ejendomscentret 

har således ansvaret for både drift, ejerskab og økonomi af alle kommunens 

ejendomme. En række overordnede temaer har været gennemgående for mange 

kommuners ejendomsstrategier, og disse fremgår af eksemplerne i nedenstående 

tabel. 
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Tabel 1: Uddrag fra interview med udvalgte kommuner om deres arbejde med 

kommunens ejendomsstrategi 
Kommune Areal 

anvendelse og 

kloge m2 

Vedligeholdel

se og 

kategoriserin

ger 

Ejendoms

-

relaterede 

data 

Bæredygtigh

ed /energi 

Dialog og 

kommunikation 

Silkeborg Kloge 

kvadratmeter 

 bedre 

udnyttelse af de 

kommunale 

ejendomme  

  Bæredygtig 

udvikling og 

drift 

 

langtidsholdba

r og intelligent 

Udviklingen af 

kommunale 

ejendomme skal 

ske ved 

samskabelse 

Greve Reducere antal 

og areal af 

kommunernes 

bygninger  

Plan for 

vedligeholdels

es-efterslæbet 

 Klimaeffektive 

bygninger 

Dialog mellem 

ejendomscenter

et og 

brugere/borgere 

Egedal Strategisk og 

fælles styring af 

m2  færre 

tomme 

bygninger 

Kvalitetsnivea

u mellem 2,5 - 

3,5 af 

tilstanden på 

ejendommene 

Overblik 

over 

grunddata 

med ’FM’ 

20-25% 

reduktion i 

energiforbrug 

og CO2-udslip 

i 2007-2020 

 

Hillerød Flest mulige m2 

skal bruges 

mest muligt. 

Overskydende 

m2 leje/sælges 

 Kortlægnin

g af 

hvordan m2 

bliver brugt 

 Tværgående 

porteføljestyring 

 samarbejde 

Faxe Bygningsfælless

kaber og færre 

m2 samlet 

  Nybyggeri skal 

opføres med 

lavt 

energiforbrug 

 

Høje-  

Taastrup 

Ejendommene 

skal altid 

honorere det 

eksisterende 

ejendomsbehov 

Vedligeholdels

esefterslæbet 

skal afvikles 

   

Slagelse Bygninger skal 

løbende 

frigøres, 

optimeres eller 

omdisponeres 

  Klimavenlige 

bygninger 

Strategi for det 

interne 

samarbejde og 

inddragelse af 

lokalsamfundet 

Svendbor

g 

Bedre 

anvendelse af 

kommunens 

bygninger 

Kvalitetsstand

arder til 

bygningerne + 

vedligeholdels

esplaner 

Kortlægnin

g af 

bygningern

es tilstand 

  

Odense Systematisk 

håndtering af 

samlede 

kommunale 

aktiviteter 

Bygningsportef

ølje der sikre 

vedligeholdels

e og fastholder 

bygningernes 

værdi 

 Innovations-  

og 

udviklingsstrat

egi  CO2 

neutral i 2025  

Øget dialog 

mellem 

samarbejdspartn

ere 

 åben dialog 

 
Det mest populære tema blandt de udvalgte kommuners ejendomsstrategi var at 

skabe bedre arealanvendelse – hvilket de fleste kalder 'kloge m2'. Der ses en klar 

tendens til, at dette er et hovedformål med de kommunale ejendomsstrategier.  
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At skabe kloge m2 vil sige at gøre de kommunale ejendomme mere fleksible, så de 

bliver velegnede for flere forskellige brugere og huse flere forskellige aktiviteter. 

Ligeledes vil strategien med kloge m2 frigive bygninger, der kan sælges eller anvendes 

til et andet formål. Der er derfor på flere måder økonomiske fordele at hente for 

kommunerne, hvis de bruger deres kvadratmeter ’klogere’.  

 

En anden tendens, der gør sig gældende for langt de fleste kommuner, er at man 

fokuserer på at skabe en bedre vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Indsatsen 

struktureres f.eks ved at kategorisere bygningerne efter anvendelse, kvalitetsmål eller 

lign. Det er et stort problem, når de kommunale bygninger forfalder, så de ikke længere 

udgør de rette rammer for brugerne. Derfor er en del af mange kommuners 

ejendomsstrategi rettet mod opstilling af et system, hvor ejendommene inddeles i 

kategorier efter deres tilstand. Der er forskellige måder blandt kommunerne at gøre 

dette på, men formålet er det samme. 

 

Der er ligeledes en stor del af de udvalgte kommuner, der fremhæver et øget fokus på 

dialog og kommunikation i udførelsen af deres ejendomsstrategi. Der findes forskellige 

planer og tiltag i den retning, men generelt er der et ønske om at øge dialogen med og 

mellem borgere, brugere og politikere. I disse kommuner skal kommunikationen på 

tværs af politiske udvalg og aktører være med til at muliggøre en bedre og klogere 

anvendelse af de kommunale ejendomme.  

 

Det grønne fokus på bæredygtighed og energi nævnes i de fleste kommuners 

ejendomsstrategi. Det er dog langt fra alle, der har konkrete tiltag eller handleplaner 

for, hvordan det aktivt skal udføres. Nogle kommuner vil gøre det obligatorisk at stille 

energikrav til alt kommunalt nybyggeri, således at alle fremtidige kommunale 

ejendomme er energisikret og så vidt muligt CO2-neutrale. Enkelte kommuner vil 

arbejde med bæredygtighed ved at reducere energiforbruget og CO2-udslippet 

generelt i deres ejendomme, fx. ved at udvikle fælles standarder for energieffektiv drift.  

 

Nogle kommuner tillægger udarbejdelsen af ejendomsrelaterede data stor værdi i 

deres ejendomsstrategi. Her omfatter indsatsen gerne en kortlægning af kommunens 

ejendomme og i nogle tilfælde indarbejdelse af ejendomsdata i et 

journaliseringssystem. Tiltag og handleplaner indenfor dette emne er ofte et led i 

vurderingen af de kommunale ejendommes tilstand og udvikling af kategoriseringer 

hertil. Det er i alle tilfælde tiltag, der skal medvirke til en bedre fremtidig planlægning af 

kommunernes ejendomme.  

 

Odense Kommune vægter social kapital højt i ejendomsstrategien. Odense har 

eksplicit et mål om at skabe den bedste arbejdsplads, og de kommunale ledere skal 

være med til at realisere dette ved at rekruttere relevante og kompetente 

medarbejdere. 

Sammenfatning med gode råd 

 Ledelsesmæssigt og politisk ejerskab er vigtigt 

 Arbejd på tværs af organisationen – ejendomsstrategi er en tværgående opgave 

 Gevinster kan hentes ved arealoptimering på tværs af velfærdsområder 

 Gevinster kan hentes ved professionalisering af ejendomsdriften og gennem kendskab til 

velfærdsområdernes nærmere behov for bygningsmæssige rammer 

 Velfærdsgevinster kan hentes ved at fritage velfærdsområderne for opgaven med 

ejendomsdrift 

 Kommunens ejendomme udgør en stor kapital, der skal forvaltes 
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Bilag 1: Hovedresultater af interview med udvalgte kommuner om deres arbejde med kommunens 
ejendomsstrategi 

Kommune Mål med 

ejendomsstrategi 

Politisk opbakning Gode råd  Gevinster/ 

besparelser 

Hvad en strategi bør 

indeholde 

Egedal 

Kommune 

 

Indbyggertal: 

43.082 (2017)  

 

Antal 

kommunale m2:  

Ca. 220.000 m2 

Fire indsatsområder: 
- Vedligeholdelse 
- Data 
- Energi/bæredygtig-

hed 

- Kloge m2 

- Der var et tydeligt 
behov for at få fokus på 
ejendomme 

- Argument om at det er 
et sted, man kan spare, 
uden det gør ondt på 
nogen 

- Vigtigt at have et klart 
fokus 

- Man skal se bygninger 
som en ressource, der 
skal vedligeholdes, 
udbygges eller sælges 
for at skaffe midler til 
noget andet 

- Man skal se bygninger 
som "vores alle 
sammens" i stedet for fx 
"min skole" 

- Vigtigt at man inddrager 
andre centre/enheder i 
kommunen, der bruger 
bygningerne og 
inddrager borgerne 
 

- Besparelser på 
personale 

- Sælger løbende 
bygninger og bygger 
nyt 

- Stor gevinst at 
ejendomsområdet er 
blevet 
professionaliseret ved 
at samle det i et 
ejendomscenter, hvor 
fagområderne er blevet 
styrket. 

- Energioptimering og 
digitalisering af data 

- Vigtigt med klare mål 
og retning for arbejdet 

- Strategien skal kunne 
dække hele 
ejendomsområdet 

- Politikerne skal helst 
udstikke rammer 

Faxe 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

35.916 (2017) 

 

Antal 

kommunale m2: 

Ca. 170.000 m2 

- Arealoptimering 
- Driftoptimering 
- Øge brugen af 

bygningerne, og åbne 
op for flere aktiviteter i 
de enkelte bygninger 

- Informeret byrådet 
grundigt løbende 

- Borgermøder 
- Fremhævet gevinster/ 

besparelser 

 

- Sikre sig politisk 
opbakning 

- Sikre enighed i 
chefgruppen og melde 
tydeligt ud, hvad planen 
er i hele kommunen 

- Nødt til at have styr på 
data: bygningsmassens 
tilstand, antal m2, 

- Varig besparelse på 33 
mio. kr. årligt i 
driftsudgifter 

- Engangsbesparelser 
- Investeret i de 

bygninger, man har 
valgt at beholde og 
indrettet dem bedre til 
brugernes behov 
 

- Man skal tage stilling 
til, hvad man vil med 
området; hvilke 
aktiviteter vil man 
fremme osv. 

- Bør arbejde med 
udgifter til energi, drift 
og vedligeholdelse + 
eliminere 
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energiforbrug, antal 
børn i institutioner osv. 

 

- Organisatoriske 
gevinster ved 
sammenlægning af 
administrationer i færre 
bygninger 

 

vedligeholdelsesefters
læb 

- Bør grundigt overveje 
organisering 

 

Greve 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

49.921 (2017) 

 

Antal 

kommunale m2: 

Ca. 280.000 m2 

- Færre, bedre og 

billigere m2 

- Har haft aftalestyring 
siden 2014, hvor man 
erkendte at der var brug 
for at nedbringe udgifter 
til ejendomsområdet og 
direktion og chefer fik 
formidlet fordelene ved 
strategisk ejendoms-
administration 

- Politikerne har været 
inddraget i løbet af hele 
processen 

- Hele organisationen har 
været inddraget 

- Borgerne blev hørt  
- God idé at give 

politikerne systematisk 
feedback (status på mål 
og projekter) så man 
hele tiden sikrer, at man 
har sit mandat 

- Der skal være vilje til de 
organisatoriske 
forandringer fra 
ledelsens side 

- Man skal huske at 
ejendomme er ramme 
for alle aktiviteter i en 
kommune, derfor skal 
man have respekt for 
borgernes behov/brug 
af bygningerne og 
inddrage dem 

- Vigtigt at de ressourcer, 
der skal til, er bevilget 

- God idé med 
tværgående 
projektgruppe med 
repræsentanter fra alle 
grupper 

 

- Effektivisering af 
ejendomsdriften: 
besparelse på 3 mio.  
kr. grundet færre 
medarbejdere 

- Effektiviseret 
udnyttelsen af 
ejendomme: 10 års 
besparelse på 17. mio. 
kr. + undgået efterslæb 
på 60 mio. kr. 

- Har afskaffet 159 flere 
dagtilbudspladser inden 
for allerede 
eksisterende bygninger: 
undgået investering på 
25-30. mio. kr.  

- Regner med at 
kvalitetsløfte nogle 
bygninger 

- Regner med fremtidige 
besparelser på 
planlagte fokusområder 

- En strategi skal bygge 
på en form for 
brændende platform 
og dokumentation for, 
hvorfor der er behov 
for en strategi.  

- Vigtigt med fagligt 
grundlag 

- Skal sigte på mål, der 
gavner kommunen 
hele vejen rundt 

- Fokus på borgerne 
- Smart at have 

byrådets vision for 
livet i kommunen for 
øje 

- Skal indeholde klare, 
forståelige mål, som 
kan formuleres så det 
giver mening for dem, 
der skal forklare det til 
borgerne, politikkerne 
mm. 

- Man skal sætte 
tilstrækkelige midler 
af, for at det kan blive 
en succes 
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Høje-Taastrup 

Kommune  

 

Indbyggertal:  

50.246 (2017) 

 

Antal 

kommunale m2:   

- Reducere antal 
ejendomme 

- Bygge større fremover 
for at sammenlægge 
institutioner 

 - Det er helt klart en 
fordel at centralisere 
med et centralt 
ejendomscenter 

- God idé ikke bare at 
sælge bygninger 
vilkårligt men 
samarbejde med plan 
og miljø og politikerne 
om at undersøge, hvad 
bygningerne kunne 
være hensigtsmæssige 
at bruge til, og så prøve 
at finde en køber, der 
passer til det 

 

- Kommunen har opnået 
bedre byggerier ved at 
ejendomscenteret råder 
over egne 
bygningsrådgivere 

- Der forventes 
besparelser på ca. en 
halv mio. om året 

- Ønske om at sælge 
bygninger fra for ca. 10 
mio. kr. om året i den 
kommende årrække 

- Strategien bør 
udarbejdes på 
baggrund af de 
driftstal og den 
bygningsmasse, 
kommunen har. 

Odense 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

200.563 (2017) 

 

Antal 

kommunale m2: 

Ca. 1 mio. m2 

- Effektiviseringsgevinst 
- Professionelle med et 

ensartet 
serviceniveau over for 
borgere alle steder i 
kommunen 

- Passe på bygninger 
og deres værdi og 
samtidig understøtte 
institutionerne, så de 
kan fokusere på 
kerneopgaverne 
 

- Orienteringer på 
politiske udvalg og i 
direktørgruppen 

- Det handler om at holde 
sig til de overordnede 
termer som kvalitet og 
økonomi 

- Man må anerkende at 
ejendomsområdet er 
meget teknisk og det 
kræver meget tid at lave 
en god strategi, som 
både ledere, 
medarbejdere, 
teknikere og ingeniører 
bakker op om 

- Gøre sig klart, hvem det 
er vigtigt at inddrage 
forskellige steder i 
processen 

- Større brugertilfredshed 
- Besparelser på energi, 

drift og service bl.a. ved 
at skifte operatører 

- Den større politiske 
bevågenhed har 
medført større 
bevillinger af 
anlægsmidler 

- Vigtigt at tænke i 
helhed og på tværs af 
enheder 

- Huske at det ikke kun 
handler om økonomi 

- Gøre sig klart hvorfor 
man laver strategien 
og, hvad den skal 
bruges til 

- Strategien skal være 
et mødested mellem 
politikere, kommunen 
og brugernes ønsker 

- De fokuspunkter 
kommunen har, har 
været gode 
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Silkeborg 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

91.237 (2017)  

 

Antal 

kommunale m2:  

Ca. 500.000 m2 

Tre strategiske spor: 
- Udvikling gennem 

dialog 

- Bæredygtig 
bygningsdrift 

- Kloge kvadratmeter 

- Har løbende 
præsenteret strategien 
og haft taletid på 
udvalgsmøder i alle 
udvalg. Først fremlagde 
man det for erhvervs- 
og økonomiudvalget, 
der godkendte 
strategien. 
Efterfølgende 
præsenteredes det for 
alle andre udvalg 

- Man involverede alle 
afdelinger i kommunen 

- Fokus på ejendomme 
blev indarbejdet i 
kommuneplansarbejdet 

- Vær opmærksom på, at 
det trækker mange 
ressourcer, og at det 
skubber til mindsettet 
om ejendomme i hele 
kommunen 

- Vær opmærksom på, at 
ejendomsstrategi ikke 
kun er en opgave for 
ejendomschefen men 
for hele kommunen 

- Lav evt. appendix, som 
gør strategien mere 
konkret på det 
operationelle niveau, så 
andre afdelinger bedre 
kan forholde sig til det 

- Bør involvere hele 
kommunen 

- Bør først involvere 
borgerne efter 
strategiarbejdet 
 

- Stor gevinst at få 
inddraget forskellige 
afdelinger og tænkt 
tingene sammen i 
lokalområdet 

- Vision om at 
bygningerne skal 
understøtte den 
demografiske udvikling, 
skabe balance i 
lokalområder, være 
bæredygtige, 
multifunktionelle og 
intelligente 

- Svært at sige, præcis 
hvor meget 
ejendomsstrategien har 
medført af besparelser 

- Pas på med at blive 
for konkret i selve 
strategien 

- De tre strategiske 
spor, kommunen har 
fokuseret på, har 
fungeret godt.  

Slagelse 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

78.828 (2017) 

 

Antal 

kommunale m2: 

Ca. 400.000 m2 

- Udpege 
basisbygninger 

- Fortætningsanalyse 
- Dialog og prioritering 

af øvrige bygninger 

- Frigøre/sælge tomme 
bygninger 

- Inspiration/påvirkning 
fra andre kommuner, 
der arbejdede med 
ejendomsstrategi 

 

- Vigtigt med reel politisk 
opbakning: man skal 
ville forandring i 
kommunen 

- Man skal være sig 
bevidst, at 
ejendomsstrategier ikke 
lykkes uden ofre 

- Tænk på brugerne 
- Signalér til brugerne, 

hvad man gerne vil og 
forbered dem på 
forandringer 

- Sørg for, at få lavet en 
god proces for, hvordan 

- Besparelser ved at 
opsige lejede bygninger 

- Flyttede brugere til 
bedre bygninger: 
kvalitetsløft for 
brugerne 

- Må sørge for at dem, 
der skal hjælpe med 
at udføre arbejdet 
(skoleledere osv.) er 
med på de mål, man 
sætter. 

- Ambitionerne skal 
forplantes ned 
gennem 
organisationen 

- Politikkerne skal 
markere tydeligt, hvad 
de gerne vil med 
strategien  
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man inddrager brugerne 
og de lokale kræfter 

 

- Arealoptimering skal 
have fokus på 
kommunale 
kerneopgaver 
 

Svendborg 

Kommune  

 

Indbyggertal: 

58.510 (2017)  

 

Antal 

kommunale m2: 

Ca. 300.000 m2 

Fire indsatsområder: 
- Overblik over 

ejendomsmassen 

- Arealoptimering 
- Effektivisering på drift 
- Bedre og mere 

effektiv 
vedligeholdelse 
 

- + sideløbende tema 
om optimering af 
energiforbrug 

- Inden vedtagelsen blev 
strategien fremlagt på 
byrådsmøde 

- Der var en løbende 
dialog med det politiske 
niveau 

- Vigtigt at have 
kommunens topledelse 
med på strategien – jo 
mere involveret, jo 
bedre 

- Involvér brugerne og 
gør opmærksom på 
mulighederne med at 
forbedre faciliteterne 

- Har fået bedre overblik 
over ejendomsmassen 

- Bedre udnyttelse af 
tomme m2, ved at flytte 
aktiviteter til 
eksisterende bygninger, 
hvilket også gav gevinst 
for brugerne 
(dagplejergrupper 
mødes på plejehjem) 

- Mål om at spare 2 mio. 
kr. på areal- og 
drifteffektivisering det 
første år 

- Forventning om 
kvalitetsmæssige løft af 
bygningerne 

- Forventning om mere 
effektivisering af arealer 
og drift 

 

- De fokusområder 
kommunen har, er 
gode 

- Gør det simpelt, og 
find primærområder 
som der fokuseres på.  
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Bilag 2: Resume af indholdet i udvalgte kommuners 
ejendomsstrategier 

EGEDAL KOMMUNE (2014-2017) 
Ejendomsstrategien tager udgangspunkt i kommunens vision om, at der skal være 

gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og 

på miljøet. Strategiens opgave er at støtte op om udviklingen af kommunens 

kerneydelser og primære aktiviteter. Dette gøres ved effektiv Facility Management 

(FM) i organisationen, der tager udgangspunkt i brugernes behov, valide data, 

bæredygtighed og disponering af m2 ud fra helhedsbetragtninger. Strategien 

indeholder således fire indsatsområder: Grunddata, arealforbrug, vedligeholdelse og 

bæredygtig og effektiv drift.  

Strategien har til formål at opnå et forbedret overblik over grunddata og anvendelsen 

af grunddata. Der skal skabes et bedre beslutningsgrundlag gennem bedre, mere 

valide og analyserede grunddata til både drift og strategisk styring. Derfor udarbejdes 

en ejendomsrelateret digitaliseringsstrategi medio juli 2014. Indsatsområdet om 

arealforbrug har til formål at øge andelen af kloge m2, det vil sige at der sigtes mod en 

mere strategisk, aktiv og fælles styring af m2, hvor arealanvendelsen i højere grad er 

tilpasset kommunens aktiviteter og kerneydelser. Det sker bl.a. ved færre tomme 

bygninger, fleksibel anvendelse af bygninger etc. Center for Ejendomme og Intern 

Service (CEI) overtager alle ejendomsrelaterede opgaver fra 2015, og er ansvarlig for 

dette område.  

Kommunens ejendomsstrategi har også til formål at skabe bedre vedligeholdte 

bygninger. Herved vil den økonomiske og brugsmæssige værdi af kommunale 

ejendomme sikres, og kommunens realkapital fastholdes. For at opnå dette, skal 

kvaliteten i alle eksisterende kommunale bygninger gradvist forøges og fastholdes på 

et kvalitetsniveau mellem 2,5-3,5. På området bæredygtighed og effektiv drift er 

målet 20-25 % reduktion i energiforbruget og CO2-udslippet i kommunens egne 

bygninger i perioden 2007-2020. Dette opnås gennem udvikling af fælles standarder 

for energieffektiv drift, ansvaret for energibudgettet flyttes til CEI, bedre 

budgetarbejde og krav til energieffektiv drift ift. udbud af service- og 

vedligeholdelseskontrakter. Årlige energihandleplaner overvejes som løsning. 

 

FAXE KOMMUNE (2015) 
Visionen bag strategien er at ’mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug’. 

Ejendomsstrategien indebærer, at en række af kommunens børn vil samles i 

bygningsfællesskaber, der typisk vil dannes i skolebygninger, hvor der alligevel er 

plads til andet en skolevirksomhed. Der er foreslået helt konkrete flytninger og 

sammenlægninger. Der vil i nogle tilfælde også dannes nye bygningsfællesskaber, 

hvor diverse kulturudbud vil samles under et tag. Der arbejdes også på, at arealet til 

administrative arbejdspladser kan blive reduceret i fremtiden, men tiltaget er endnu 

ikke fundet. Byrådet beslutter omfanget af kommunens serviceniveau, men målet er 

at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum 

etc. Der lægges især vægt på gode udearealer og aktivitetsmuligheder i hverdagen.  



Strategiarbejde på ejendomsområdet  Side 15 af 20 
Oktober 2017 
 

 

Ved gennemførelse af ejendomsstrategien opnås en besparelse på 12.mio. kr. 

Driftsbesparelsen indfases over 3 år (2015-2017), og sker hovedsageligt ved salg eller 

nedrivning af bygninger, der ikke beholdes. Nybyggeri skal opføres med lavt 

energiforbrug, og der arbejdes mod CO2-neutralt byggeri. Gennemførelsen af 

strategien sker ved inddragelse i fire spor: MED-systemet, arbejdsmiljøgrupper, 

brugerbestyrelser og en sammensat gruppe med deltagere fra dem, der flytter 

sammen samt repræsentanter fra elever og fritidsbrugere.  

 

GREVE KOMMUNE (2015-2017) 

Visionen er at have klimaeffektive og tidssvarende bygninger og skabe kvadratmeter, 

der drives klogt og effektivt. Ejendomsstrategien er tænkt som en fælles arbejdsplan 

for, hvordan Greve kommune skal udnytte sine ejendomme mere effektivt. Siden 

2007 har alle ejendomme været samlet i Ejendomscentret, og der er nu behov for en 

strategi for, hvordan ejendomsområdet kan blive yderligere centraliseret og derved 

blive endnu bedre til at drive kommunens ejendomme.  

De overordnede mål for strategien er at skabe balance i udbud (bygningerne) og 

efterspørgsel (brugerne) på kvadratmeter og at optimere anvendelse og drift af de 

lokaler/ejendomme, kommunen har gennem udnyttelse af stordriftsforståelse. Greve 

kommune vil have fokus på en række områder og delmål i ejendomsstrategien. Man 

vil skabe klare ansvarsforhold for ejendomsområdet ved at samle drift, ejerskab og 

økonomi af alle kommunale ejendomme til Ejendomscentret. Man vil styrke byrådets 

muligheder for at prioritere indsats og budget til ejendomsområdet ved at samle den 

politiske beslutningskompetence for anlæg og drift af ejendomme. Der skal 

professionaliseres, optimeres og hentes besparelser ved at indføre porteføljestyring i 

et totaløkonomisk perspektiv, fastlægge model for styring af budgetter til 

omkostninger af bygninger, optimere energiforbruget og reducere antal og areal af 

kommunens bygninger. Det skal sikres, at materielle værdier bevares ved at 

kortlægge behovet og gennemføre en plan, der indhenter 

vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne. Der skal sikres medindflydelse og høj 

brugertilfredshed ved at åbne bedre bygninger for borgere, mere fællesskab, og 

dialog mellem ejendomscenteret og brugere. 

Ved den politiske behandling af strategien i 2015 er der samtidig blevet forlagt en 

handleplan for, hvordan strategien skal gennemføres. 

 

HILLERØD KOMMUNE (porteføljestrategi 2016) 

Hillerød Kommune tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst – og 

dette gælder også de bygningsmæssige rammer. Den overordnede målsætning med 

ejendomsstrategien er at sikre optimal udnyttelse af kommunens bygninger. De 

kommunale bygninger i Hillerød er velfærdens fysiske rammer og plads, indretning, 

vedligeholdelse, tilstand etc. påvirker brugere og borgeres trivsel. Det er vigtigt for 

kommunen at stille bygninger til rådighed, som understøtter kommunens 

velfærdsydelser til borgerne. Samtidig er det vigtigt at effektivisere arealforbruget, så 

driftsudgifterne nedsættes og efterslæbet minimeres.  
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Kommunens mål er at flest mulige m2 bliver brugt mest muligt og at overskydende 

arealer lejes ud eller sælges. Til opnåelse af strategiens mål er der fokus på fem 

nøgleområder: Samarbejde og implementering, data og nøgletal, arealoptimering, 

lokale kraftcentre og øvrige bygninger. Fokusområdet samarbejde og implementering 

skal sikre, at alle parter bidrager til at effektivisere arealforbruget. Til dette anvendes 

tværgående porteføljestyring mellem økonomiudvalg, fagudvalg og brugere. Ligesom 

der ledelsesmæssigt fokuseres på samarbejde.  

Området data og nøgletal skal analysere anvendelsesgraden i kommunens bygninger, 

og der skal derfor iværksættes en kortlægning af, hvordan kommunens kvadratmeter 

bliver brugt. Derudover skal der foretages benchmarking internt og eksternt for at 

vurdere, om Hillerød Kommune ligger højt eller lavt i arealforbrug sammenlignet med 

andre. På baggrund af kortlægning og benchmarking skal der fastlægges arealnormer. 

Desuden skal kommunens bygninger inddeles i kategorier, der kan understøtte 

porteføljestyringen, så der er bedre muligheder for at prioritere og fokusere indsatsen 

for arealoptimering og vedligeholdelse. Arealoptimering opnås ved at øge brugen af 

samlokalisering og anvendelsesfællesskaber. Herved mindskes driftsudgifter og 

salgsindtægter kan stige. Fleksibilitet og multifunktionalitet skal indtænkes i 

eksisterende byggeri og alt nybyggeri. Nogle af planerne for arealoptimeringen vil 

være langsigtede og koordinering og kommunikation er derfor en vigtig del af 

arbejdet på dette område. Til fokusområdet lokale kraftcentre er målet at arbejde hen 

imod samlokalisering af funktioner og aktivitet i lokalsamfundene, da det ofte er 

vigtigt for landdistrikter og mindre bysamfund, at der er et dynamisk mødested for 

borgerne. Strategiens sidste fokusområde øvrige bygninger fokuserer på at trimme 

ejendomsporteføljen, herunder frasælge ejendomme som falder udenfor kommunens 

opgaver og optimere kommunens lejekontrakter.     

 

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 
Høje-Taastrup Kommunes ejendomsstrategi har overordnet et formål om at skabe 

kloge m2 og afvikle vedligeholdelsesefterslæbet. Kommunens ejendomme er nu under 

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme og Intern Service, der har ansvaret for nye 

anlæg, drift og vedligeholdelse af bygninger. Med denne centralisering kan 

kommunens ejendomme ses som en helhed på tværs af fagområder.  

Kommunen har et stort vedligeholdelsesefterslæb, og ejendommene er af meget 

svingende kvalitet. Data på ejendomme er meget spredt, der mangler fælles 

definition på ejendomsbehov og ejendomsøkonomien er uigennemsigtig. Dette skal 

ejendomsstrategien rette op på ved at omdanne kommunens ejendomme til kloge 

m2, så ejendommene altid kan opfylde det eksisterende ejendomsbehov og derved 

sikre en optimal ejendomsøkonomi. De kloge m2 er defineret ved, at kommunen 

understøtter politikker og strategier omkring udvikling, er tidssvarende og 

fremtidssikret til kommunens opgaver, er bedst og billigst til at drifte og sikrer og øger 

værdien af kommunens aktiviteter.  

Ved gennemførsel af strategien skal en række tiltag udføres. Kommunens 

ejendomsmasse, -behov og økonomi skal kortlægges. Kvalitetsstandarder skal 

udvikles til ejendomsmassen. På baggrund af budgetforliget skal der årligt udarbejdes 

et forslag til ’ejendom i balance’, som er et samlet bud på, hvordan ejendomsmassen 
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kan opfylde kommunens ejendomsbehov inden for budgettet. Derudover skal de 

administrative beslutninger vedrørende kommunens ejendomme koordineres på 

tværs af udvalg og organisation. Desuden skal handleplanen tilhørende 

ejendomsstrategien revideres årligt efter budgetforliget.  

Kommunen forventer, at gennemførslen af ejendomsstrategien vil føre til bedre 

ejendomme til serviceydelse, bedre udnyttelse af ejendomme og mere ejendom for 

pengene. Besparelser opnået ved strategien skal anvendes til større renoveringer og 

moderniseringer. Frigjorte bygninger vil eksempelvis blive solgt.  

 

ODENSE KOMMUNE 
Odense Kommunes ejendomsstrategi har det overordnede formål at skabe den 

fysiske ramme for fremtidens velfærd. Strategien er dynamisk og helhedsorienteret. 

Derfor er de strategiske indsatsområder, delstrategier, målsætninger og handlinger 

stærkt præget af kommunens interne vision, kerneydelser og principper. Samtidig 

understøtter strategien direkte og indirekte kommunens øvrige politikker, strategier 

og effektmål, såsom jobskabelse, lokale virksomheder, uddannelse, social 

ansvarlighed, miljø og bæredygtighed.  

Ejendomsstrategien skal virkeliggøres ved hjælp af personale, investering, teknologi 

og viden, og den er organiseret med fokus på social kapital og effektstyring. 

Strategien er baseret på 6 strategiske fokusområder: Samarbejde, innovation og 

udvikling, ejerskab, drift, social kapital og kommunikation.  

Det strategiske fokusområde samarbejde skal skabe øget samarbejde mellem brugere 

og interne og eksterne samarbejdspartnere, der kan lede til innovative og 

bæredygtige løsninger, såsom netværksgrupper og tværgående samarbejder. Dette 

gøres ved fælles forventningsafstemning, øget dialog partnere imellem, evaluering og 

opfølgning samt bedre rolleafklaring. 

Innovations- og udviklingsstrategiområdet skal dels realisere kommunens målsætning 

om CO2-neutralitet i 2050. Dette skal ske ved at forbedre indeklima og komfort i 

kommunens bygninger, skabe flere arbejdspladser, påvirke borger- og brugeradfærd 

og selvfinansierede løsninger. Derudover skal fokusområdet føre til værdiskabende 

m2 – innovation og nyskabelse i forhold til arbejdspladser. Dette opnås ved at skabe 

smart udnyttelse af kommunens bygninger, skabe redskaber for dialog og 

behovsanalyse og effektivisere m2 generelt. Ligeledes skal der være klog 

administration af kommunens ejendomme, med systematisk håndtering af de 

samlede aktiviteter i kommunens bygninger.  

Det tredje fokusområde omhandler ejerskab og har til formål at skabe en 

bygningsportefølje, der understøtter brugere og borgeres behov samt sikrer, at drift 

og vedligeholdelse fastholder bygningernes værdi. Dette skal ske ved at minimere 

efterslæb, bevare bygningskapitalen og synliggøre bygningernes bæredygtighed. Der 

skal skabes en god adfærd og fælles forståelse for behov sammen med brugere og 

borgere. Området sigter desuden mod forebyggelse. En præventiv og vidensbaseret 

tilgang til risikostyring skal minimere efterslæbet og forebygge uønskede hændelser.  

På fokusområdet drift er formålet, at driften og faglige løsninger skal ske i fællesskab 

med brugerne. Herved skabes der mere værdi for Odense Kommune. 
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Rengøringsopgaverne er blevet centraliseret, og derfor skal der laves og 

implementeres en standard for hver institution i samspil med brugerne. Driften i den 

tekniske service skal også standardiseres så effekten af leverancer for brugerne øges. 

Driften i kantinen skal fokusere på sundhed, bæredygtighed og et godt arbejdsmiljø.  

Fokusområdet social kapital skal være med til at skabe den bedste arbejdsplads. Det 

er ledelse og medarbejdere, der har ansvaret for at skabe den bedste arbejdsplads, 

men kommunen vil fokusere på at rekruttere medarbejdere med gode kompetencer. 

Arbejdspladserne skal være samfundsansvarlige og fokusere på mangfoldighed, 

ligesom bæredygtighed skal spille en væsentlig rolle.  

Fokusområdet kommunikation har til formål at skabe en åben og moderne afdeling, 

der aktivt søger dialog. Kommunikation skal indgå i alle kommunens 

ejendomsrelaterede aktiviteter, og der skal være god intern såvel som ekstern 

kommunikation, der er forståelig for brugerne.   

 

SLAGELSE KOMMUNE 

Det overordnede mål med ejendomsstrategien er skabe kloge m2. Slagelse Kommune 

ønsker at skabe moderne, klimavenlige og tidssvarende bygninger, der kan 

understøtte fremtidens behov og den demografiske udvikling. Der skal være god 

balance mellem byerne, landdistrikter og kommunens fyrtårne. Til opnåelse af dette 

har ejendomsstrategien fastlagt tre strategiske indsatsområder: areal, samarbejde & 

dialog, og bygninger. Under disse tre områder ligger en række handleplaner, 

procedurer og interne retningslinjer for udmøntningen af strategien.  

På det strategiske indsatsområde areal, er målet at prioritere og optimere 

arealanvendelse af de kommunale bygningsarealer. Det er en løbende og tværgående 

proces på tværs af fagområder. Derudover skal der ske en hurtig håndtering af 

’nedfaldsfrugter’ – det vil sige at de bygninger, der løbende kan frigøres, optimeres 

eller omdisponeres skal håndteres særligt hurtigt.  

Indsatsområdet samarbejde er en strategi for det interne samarbejde og inddragelse 

af lokalsamfund. Et tæt samarbejde mellem de administrative og politiske enheder er 

en forudsætning for, at ejendomsstrategien kan lykkes. Det interne samarbejde om 

optimering af bygningerne prioriterer udvikling af optimale faciliteter til 

kerneydelserne frem for historiske tilhørsforhold til bygninger. Ansvarsfordelingen 

mellem fagområder og Center for Kommunale Ejendomme skal løbende tilpasses, så 

det matcher udviklingen i ejendomsporteføljen. Der skal etableres tværgående 

netværk og det skal sikres at relevante fagområder inddrages i hver delproces. 

Derudover skal der være en tæt dialog med lokalråd, skoler mv. i de enkelte 

lokalsamfund, hvor der fokuseres på at bevare skolebygninger etc., der har en stor 

betydning for lokalsamfundet.  

Indsatsområdet bygninger har fokus på drift og vedligeholdelse samt udvikling af nye 

og eksisterende bygninger. Drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger skal 

optimeres, så der fås mest muligt for pengene. Endvidere skal der skabes et overblik, 

som gør, at der kan prioriteres efter helhedsbetragtninger. Dette skal gøres ved 

registreringer i Space Management. Når der udvikles på kommunens ejendomsmasse, 
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skal der tages højde for helhedsøkonomi, fleksibilitet og om nye moderne arealer kan 

erstatte gamle utidssvarende arealer.  

 

SILKEBORG KOMMUNE (2016-2020) 
Visionen bag ejendomsstrategien er at give ejendommene større værdi for 

fællesskabet. Silkeborg Kommune ønsker, at deres bygninger bruges mere og bruges 

bedre, så de er til glæde for flere. Bygningerne er den fysiske ramme omkring 

kommunens kerneopgaver såsom læring, omsorg, sundhed kultur og fritid. Forandring 

en konstant faktor i arbejdet med ejendomsstrategien – Silkeborg Kommune er en 

dynamisk enhed, der hele tiden bevæger sig og ændrer sig.  

Strategien indeholder tre strategiske spor med tilhørende tre handlingsplaner, der 

hver rummer en række indsatsområder. Det første strategisk spor er udvikling 

gennem dialog. Det er målet, at udviklingen af kommunens bygninger skal ske ved 

samskabelse, hvor kommunale afdelinger, medarbejdere, eksperter og borgere 

bidrager med ideer på tværs. Dette betyder i praksis et tættere og mere forpligtende 

samarbejde. Der er udarbejdet en handleplan hertil med fokus på tværkommunalt 

koncept, anlægsprocedure, intern dialog og samarbejde og liv i lokalsamfundet.  

Det strategiske spor bæredygtig bygningsdrift vil medføre, at der arbejdes 

bæredygtigt både i udvikling og drift af kommunernes ejendomme. Bæredygtigt i bred 

forstand, dvs. energiforbrug, design, arbejdsflow og vedligeholdelse skal være så 

langtidsholdbart og intelligent som muligt. Handleplanen herfor rummer områderne 

totaløkonomi i driften, vedligeholdelse og intelligent energi.  

Det sidste spor har fokus på kloge kvadratmeter, hvor målet er at blive bedre til at 

udnytte kommunens kvadratmeter. Der skal udvikles flere fleksible lokaler til 

multifunktionel anvendelse. Flere funktioner i kommunale bygninger er en 

kulturændringer, og derfor har handleplanen ikke konkrete handlinger, men stræber 

efter en række hensigter. Såsom at eje flere bygninger til faste kerneopgaver, leje 

bygninger ud til aktiviteter, færrest tomme bygninger etc.  

 

SVENDBORG KOMMUNE (2015) 

Den overordnede vision er effektiv udnyttelse af ejendomme, god økonomistyring, 

tilfredse brugere og god trivsel. Formålet med strategien er derfor at få mest muligt 

ud af ressourcerne til gavn for brugere og borgere i Svendborg Kommune. 

Ejendomsstrategien indeholder fire indsatsområder: overblik over ejendomsmassen, 

bedre arealanvendelse, bedre vedligeholde af bygninger og effektiv drift af bygninger.  

Svendborg Kommune skal have et bedre overblik over ejendomsrelaterede oplysninger 

for at kunne arbejde strategisk med arealanvendelse, vedligeholdelse og drift. Dette 

opnås ved at implementere FM-systemet inden udgangen af 2015. En bedre 

arealanvendelse skal også understøtte burgernes kerneopgaver, og det er en løbende 

og tværgående proces, der udrulles i geografisk afgrænsede områder. Optimeringen 

skal ske i tre faser, og der er udarbejdet en handleplan hertil.  

Indsatsområdet bedre vedligeholdelse af bygninger har til formål at sikre og udbygge 

kommunens aktiviteter ved at forbedre bygningernes vedligeholdelsestilstand. Til at 
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opnå dette skal der udarbejdes kvalitetsstandarder for bygningerne, hvor der vil ske 

en differentiering afhængig af ejendommens arealanvendelse. Der laves kortlægning 

af bygningernes stand og løbende vedligeholdelsesplaner.  

Ejendomsstrategiens sidste fokusområde er en effektivisering af driften af bygninger. 

Dette skal ske ved løbende effektivisering af driften ved fælles opgaveløsning, 

harmonisering af ejendomsdrift og udarbejdelse af årshjul for de enkelte ejendomme. 

Kommunikation er et vigtigt begreb her.  

 


