
Udvikling af den kommunale ejendoms 
organisation i Frederikshavn Kommune



Fra kommune sammenlægning til nu



Fokus på strategisk portefølje styring

Planlægge

-scenarier

-Prognoser

-analyser

Beslutte

-køb salg

-leje

-bygge

Anlægge

-nybyggeri

-til /ombygning

-renovering

Drifte og 

servicere 



Planlægning

Stor fokus på demografi tilpasning

• Har stillet store krav til fokus på data og nøgletal

• Betyder strategisk fokus på kvalitetsniveauer 

• Institutionsområde – 10 m2/barn –

i praksis kvalitetsniveau A/B

• Primære /sekundære arealer

• Har betydet, at Frederikshavn Kommune har

reduceret med ca. 40.000 m2 over siden 2010

http://mdocfmsrv1.frederikshavn.local/MdocFM/Home?ReturnUrl=/MDocFM
http://mdocfmsrv1.frederikshavn.local/MdocFM/Home?ReturnUrl=/MDocFM


Beslutning

• Salg – progressiv salgsstrategi, for at styrke kommunens likviditet, med 

fokus på overskydende arealer og bygninger

• Fokus på at kerneopgave driftes i egne bygninger, fremfor lejemål. 

Lejemål anvendes ved kortvarige tiltag, eller hvor der kan være 

strategiske valg for udviklingsperspektiver

• Nedrive bygninger og arealer som er i en bygningsmæssig stand, som gør 

dem for dyre at renovere



Anlæg

Stor fokus på total økonomi
– m2 / kvalitetsniveau

– Forsyning/energi

– Drift

– Vedligehold



Drift

Ændret fra forvaltningsprincip til central model

• Et kæmpe kultur projekt med fokus på:

– Nye medarbejdere i organisationen, med nye roller

– Hvilken økonomi er afsat til hvilke kerneopgaver 

– Kundeperspektiv, hvor kunder afgiver ”magt” 

– Information, hvor der skal skabes forståelse af, at service 
ydelser er blevet harmoniseret indenfor fagområder

– Opkvalificering af medarbejdere, for at udfylde nye roller i 
den nye organisation



Drift – hvilke initiativer?

• Afstemme behov og forventninger med vores kunder
– Igennem fastlagt mødestruktur og faste temaer

• ex skoleområde og institutionsområde

• Fokus på data og datasammenhænge
– Vitalt at forstå at data er dynamiske, 

og skal være ”valide”

– Kunder kan indberette fejl og ønsker direkte til 
digital løsning, og bliver løbende orienteret

– Anlæg som efterfølgende skal overgå til drift

– Snitflader omkring vedligehold, planlagt og akut

• Løbende evaluering
– Hvilke muligheder er der for optimering, og 

hvordan bidrager dette til kundernes kerneopgaver

– Hvordan er vores ydelses – og prisniveauer sammenlignet
med andre



Fremtiden

• Være tættere på vores kunder, og forstå deres behov, og give 
større mulighed for fleksible løsninger indenfor de afgivne 
rammer

• Fortsat udvikling af digital FM strategi

– Anvendelse af big data, hvor ex data fra styringssystemer 
kan bidrage til andre driftssystemer og opgaver (IoT)

– Data anvendt på kryds og tværs af IT systemer


