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Introduktion til inspirationskataloget
Inspirationskatalogets formål

Udvikling af facility management

Regeringen og KL har igangsat en kortlægning af kommunernes facility
management, som generelt er de ydelser, der relaterer sig til drift og
vedligehold af bygninger. Kortlægningen er foretaget af EY.

Kommunerne kan opnå flere formål ved udvikling af facility management. Tre
centrale områder, der vil blive påvirket positivt, er:

Inspirationskatalogets indhold
Inspirationskataloget er udarbejdet med det formål at understøtte
kommunernes konkrete arbejde med udvikling af facility managementområdet. Kataloget består af en række forskellige tiltag, der kan vælges og
sammensættes mest hensigtsmæssigt i den enkelte kommune. De
kommuner, der har en mere effektiv facility management-organisation, har
typisk udarbejdet en strategi og skabt et dataoverblik (fx antal kvm, der
rengøres, vedligeholdes og energistyres). Kommunerne er organiseret og
styret forskelligt, hvorfor tilgangen til udvikling af facility management-området
vil variere fra kommune til kommune.
Inspirationskataloget er delt op i seks områder:
1. Strategi
2. Organisering og styring

3. Leverandørsamarbejde

►

Effektiv brug af ressourcerne

►

Forbedret service for borgeren

►

Mere tilfredse facility management-medarbejdere

Udviklingen af facility management-området kan skabe gennemsigtighed i
organisationen i forhold til, hvem der gør hvad, og hvor mange ressourcer der
bruges på hvilke ydelser. Overblikket, som gennemsigtigheden skaber, giver
mulighed for at bruge ressourcer mere effektivt.
Kommuner, der har arbejdet med området, har i de fleste tilfælde oplevet en
forbedret service for borgerne. Det kan være i form af fokuseret rengøring på
arealer for de borgere, der efterspørger rengøringen, eller som har et særligt
behov.
Arbejdet med facility management kan medføre øget tilfredshed blandt
medarbejderne. Ved at professionalisere og udvikle medarbejdere er der i
mange tilfælde oplevet en større glæde ved arbejdet efter at være blevet del
af en enhed eller et team, der arbejder mod et fælles mål.

4. Gennemsigtighed og nøgletal
5. Standardisering og serviceniveauer

Forslag til fremgangsmåde for brug af inspirationskatalog

6. Brugersamspil og kommunikation

1.

Gennemgå alle områder i inspirationskataloget.

De seks områder er udarbejdet på baggrund af EY’s kortlægning af
facility management i kommunerne.*

2.

Udvælg områder, der vurderes relevante for din kommune.

3.

Læs kommuneeksempler på tiltag på de udvalgte områder.

4.

Tilpas tiltagene, så de passer til din kommune og jeres planer for
facility management-området.

5.

Lav en prioriteret plan for, hvordan din kommune
kan komme i mål med at realisere de udvalgte tiltag.

Hvert område vil blive gennemgået ud fra følgende model:
1. Beskrivelse af, hvordan EY anbefaler det videre arbejde inden for
hvert område.
2. Gennemgang af kommuneeksempler, som kan give inspiration til,
hvordan du kan bruge tiltaget i din kommune.
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* Der henvises til den samlede analyse ”Kortlægning af facility management i danske kommuner” for nærmere information. Kortlægningen
baserer sig på casestudier af 11 kommuner og en bred kortlægning gennem spørgeskemaundersøgelse af de resterende 87 kommuner.

Hvordan ser facility management ud i de danske kommuner?
Figur 2: Håndteringen af facility management i kommunen (internt/udliciteret)*

ikke relevant**

Der arbejdes forskelligt med facility management i danske
kommuner
På baggrund af EY’s spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner
ses variation i arbejdet med facility management.
Kommunernes interne organisering af facility management varierer fra
lokal til fælles håndtering på tværs af de ni serviceydelser og generelt for
håndteringen af facility management-området (figur 1).
Herudover varierer graden af udlicitering på de ni serviceydelser, hvor
rengøring og affaldshåndtering er de områder, der oftest er udliciteret, og
som de fleste kommuner håndterer fælles for hele kommunen (figur 2).
Det modsatte gælder for især vognpark og kantine.

ikke relevant**

Figur 1: Håndteringen af facility management i kommunen (intern
organisering)*
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Observationer vedrørende kommunernes facility management:
►

Modning af facility management i kommunerne er påbegyndt, men udgangspunktet varierer.

►

Flere kommuner centraliserer facility management og formaliserer styring.

►

Realisering af gevinster er påbegyndt ved hjælp af forskellige virkemidler, fx ved at etablere en
tværgående facility management-organisering med budgetansvar.

►

Det politiske fokus på området for facility management varierer. Facility management er ofte
politisk forankret i teknik- og miljøudvalget eller økonomiudvalget, ligesom ledelsesforankringen
typisk ses hos økonomidirektør, direktør for ejendomme eller teknisk direktør.

►

Ca. 60 % af de danske kommuner har en central enhed med ansvar for facility management.
Selvom der er centraliseret enhed er der ikke nødvendigvis realiseret gevinster.

►

Der er stor variation imellem og internt i kommunerne, om facility management-serviceydelser
leveres af egne medarbejdere eller er udliciteret (jf. figur 1 og 2). Affaldshåndtering og rengøring
er de områder, der oftest er udliciteret og i overvejende grad håndteres fælles i kommunen.

►

Graden af formaliseret, databaseret styring på området varierer fra kommune til kommune. Blandt
de kommuner, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, har ca. 50 % kunnet specificere
volumendata på et eller flere områder.

*Der henvises til den samlede analyse ”Kortlægning af facility management i danske kommuner”.
**Det anses ikke for relevant at vurdere facility management-serviceydelsen forsyning ud fra organisering, og om der er tale om en intern eller
udliciteret løsning, idet forsyningen i langt overvejende grad leveres af eksternt selskab.
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Tidshorisont for implementering af tiltag
Tidshorisont for implementering af tiltag
I tabellen ses tidshorisonten for implementering af de foreslåede
tiltag. I praksis vil tidshorisonten afhænge af, hvor mange tiltag man
implementerer på samme tid, og kompleksiteten af den kontekst,
man implementerer i.
Rækkefølge for implementering af tiltag
På næste side er vist et eksempel på trin for trin-implementering af
de foreslåede tiltag. Det er et bud på, hvordan man kan arbejde
målrettet med facility management.

Områder

1) Implementering af facility management-strategi indeholdende
Tidsperspektivet for vedtagelse og
pejlemærker
2) Videreudvikling af handlingsplan og KPI’er til understøttelse af igangsættelse af implementering af
strategi er ca. 1-1,5 år.
facility management-strategi
3) Implementering af digital facility management-strategi
2. Organisering og styring
1) Etablering af leverancemodel for facility managementserviceydelsen
2) Udarbejdelse af procesbeskrivelser

Denne rækkefølge viser idealsituationen for udvikling af en facility
management-organisation. I praksis vil rækkefølgen af
implementerede tiltag ofte afhænge af, hvornår man kan opnå
ledelsesmæssig og politisk opbakning. Der vil således være tiltag,
hvor man hurtigt kan nå langt, mens man må vente med andre tiltag,
hvorfor implementeringen forskydes i forhold til den viste
rækkefølge.

3) Digital understøttelse af procesbeskrivelser

Særligt etablering af en samlet leverancemodel for facility
management, som er 1. bølge i organisering og styring, kan være et
stort, organisatorisk skridt. En leverancemodel beskriver, hvem der
varetager alle facility management-services, og hvordan services
varetages på tværs af alle lokationer (in-house/udliciteret,
centralt/decentralt styret).

1) Indkøb og implementering af facility management-system og
opstilling af KPI’er

De foreslåede tiltag skal ses som en mulighed for løbende at vælge
tiltag til at udvikle sin facility management-organisation, selvom der
kan være visse tiltag eller facility management-serviceydelser, der
ikke er opbakning til at udvikle på det pågældende tidspunkt.

1. bølge tager 1-5 år at etablere
afhængigt af omfanget af
forandringen. 2. og 3. bølge tager ca.
et halvt år.

3. Leverandørsamarbejde
1) Konsolidering af leverandører og genforhandling af kontrakter Bør udvikles løbende. Fuld
implementering afhænger af frekvens
2) Implementering af balanceret incitamentsstruktur og
for ophør og udbud.
funktionskrav
3) Implementering af outcomebaserede aftaler i partnerskab
4. Gennemsigtighed og nøgletal

2) Udvidelse af facility management-system, integration til
økonomistyring
3) Fuld anvendelse af datagrundlag

Tidsperspektivet er ca. 0,5-1 år pr.
bølge afhængigt af, hvor mange
ressourcer der investeres i
etableringen af datagrundlaget.

5. Standardisering og serviceniveauer
1) Implementering af standardiserede serviceniveauer
2) Individuelt tilpassede serviceaftaler efter lokale behov
3) Tilpassede serviceaftaler baseret på data om kunde- og
brugertilfredshed

Implementering af hver bølge tager
ca. 1,0 år.

6. Brugersamspil og kommunikation
1) Definition af kunder og brugere
2) Implementering af ”single point of contact”
3) Struktureret gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser
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Tidsperspektiv

1. Strategi

Afhængigt af omfanget af itunderstøttelse bør der afsættes ca.
0,5-1 år pr. bølge.

Implementering af facility management trin for trin
På denne side er skitseret et eksempel på, hvordan de foreslåede tiltag kan
struktureres i udviklingen af en facility management-organisation trin for trin. I
praksis vil udviklingen ofte ske mere fragmenteret, efterhånden som der opnås
opbakning til at tage næste trin. Særligt organisation og styring kan indebære en
stor forandring. Derfor arbejder en række organisationer i praksis med modning af
de øvrige parametre, før man gennemfører selve den organisatoriske forandring.
Det er vigtigt, at der gennem hele processen er fokus på gevinstrealisering.

Kortlægning og
analyse af facility
management,
herunder kvm og
omkostninger

1

Første trin er
strategi, idet
strategien sætter
retning for prioritering
og implementering af
de næste skridt.

Strategi

Udarbejdelse og
forankring af
fælles strategi

Udarbejdelse af
business case for
næste skridt og
beslutning
vedrørende
leverancemodel

I andet trin etableres og implementeres
den besluttede facility managementleverancemodel ved skridtene
organisation og styring,
leverandørsamarbejde,
gennemsigtighed og nøgletal samt
standardisering og serviceniveauer.
Disse elementer er alle led i en større,
organisatorisk forankring og vil i et vist
omfang skulle gennemføres
sideløbende.

Organisation og
styring
Leverandørsamarbejde

Gevinstrealisering

Implementering af
ny organisering inkl.
databaseret styring
og serviceniveauer

Når den nye facility
management-organisation er
implementeret, kan tredje trin
brugersamspil og
kommunikation danne grundlag
for løbende gevinstrealisering
samt evaluering og tilpasning.
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Brugersamspil og
kommunikation

Konsolidering og
genforhandling af
leverandørkontrakter
Standardisering og
serviceniveauer

Implementering af
struktureret
brugersamspil

Gennemsigtighed
og nøgletal

2
Fjerde trin er evaluering og tilpasning og
indebærer, at man løbende udvikler sin
facility management-organisation.
Den løbende udvikling kan ske ved
implementering af 2. og 3. bølge under
hvert parameter. Strategien sætter retning
for, hvilke parametre der prioriteres, og i
hvilken rækkefølge organisationen
udvikles yderligere.

Evaluering og
tilpasning

4

Eksempler fra kommunernes deltagelse i spørgeskemaet
Strategi

Leverandørsamarbejde
Ud af besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen er der 18 %
kommuner med en samlet eller overvejende samlet facility
management-strategi. Ud af disse 18 % har hovedparten en
central facility management-enhed. For de resterende med
decentralt styret facility management er der i lav grad udarbejdet
en fælles strategi.

Adskillige arbejder dog løbende med at forbedre og implementere større dele
af organisationen under en fælles strategi, herunder særligt rengøring og
bygningsvedligehold. En enkelt kommune angiver: ”Strategien er ikke altid lige
tydelig, men det, at opgaverne er centraliseret, har givet nogle mere klare mål
og dermed også et strategisk sigte i håndteringen af opgaverne.”
Enkelte kommuner har angivet, at den centrale ejendomsenhed er dannet og
styres efter en grundtanke om, at facility management skal styres af folk, der
har dét som deres fagområde(r), ligesom daginstitutioner skal styres af folk,
der har pædagogik som deres fagområde.
Andel af kommuner med en overvejende fælles facility
management-strategi

18 %

Organisering og styring

De resterende 40 % af kommunerne har angivet, at de ikke har en central
enhed, men at facility management er organiseret decentralt hos de enkelte
fagforvaltninger og institutioner. For flere af disse kommuner håndteres enkelte
facility management-serviceydelser, typisk bygningsdrift og -vedligeholdelse,
dog centralt. For de udliciterede opgaver er der generelt klare definerede
grænseflader og detaljerede beskrivelser af forventede leverancer.

Side 9

Generelt varetages rengøring og bygningsdrift og -vedligehold hovedsageligt
ved udlicitering til rengøringsfirmaer og eksterne håndværkere, hvorimod intern
service udelukkende varetages af kommunale medarbejdere. Samarbejdet
med leverandører er primært præget af bodsstyring med enkelte kommuner,
der forsøger at indføre en større grad af positiv bodsstyring i kontrakterne.

Kvalitativ gevinst ved leverandørsamarbejde

I udbud, hvor sociale klausuler, arbejdsklausuler,
uddannelsesklausuler m.m. er indarbejdet i høje
minimumskrav, konkurrerer leverandørerne på pris. Hermed
sikres det, at aftalerne lever op til kvalitetsmål og den
ønskede sociale indsats, som leverandørerne skal levere.
For mindre modne kommuner:

60 % af kommunerne har en fælles central enhed for facility
management, der har ansvaret for størstedelen af de ni facility
management-serviceydelser.

Andel af kommuner med fælles central enhed for facility
management-enhed

Der er stor variation i håndteringen af de enkelte facility
management-serviceydelser, hvor størstedelen udføres af
kommunale medarbejdere.

60 %

…har man etableret en facility management-organisation, der
varetager udvendigt vedligehold og tekniske installationer på
tværs af kommunen, ligesom enkelte facility managementserviceydelser er modnet som et led i konkurrenceudsættelse.
For mere modne kommuner:
….har man etableret en tværgående enhed med ansvar for
alle serviceleverancer og har en veldefineret strategi, der
matcher kommunens overordnede vision.

Eksempler fra kommunernes deltagelse i spørgeskemaet
Gennemsigtighed og nøgletal

Standardisering og serviceniveauer

Ud af besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen er det 19 %
af kommunerne, som anvender et FM-system i dag eller er i gang
med implementeringen. På tværs af kommunerne er der flere,
der anvender facility management- og økonomisystemer (Dalux,
Caretaker, KMD Atrium, Opus) som grundlaget for deres
dataoverblik.
Dog er der høj variation i graden af tilgængeligt data på tværs af services og
områder, og flere rapporterer, at de ikke arbejder systematisk med data
endnu. Fælles for flere kommuner er samtidig, at der ikke er et dataoverblik
på tværs, men at man typisk starter med et område, der har været i udbud – fx
rengøring.
En anden prioritering er at starte med de største områder
(bygningsvedligehold, forsyning og rengøring). Nogle kommuner har
digitaliseret deres data og lægger dem fx på intranettet, hvor medarbejdere
kan følge med i fx nyheder i forhold til ejendomme, udnyttelsen af
kvadratmeter m.m. Flere kommuner arbejder med benchmark og
sammenligner sig med andre kommuner i formaliserede fora. Eksempler
herpå er Bygherreforeningen og SUS (Sydjysk Udbudssamarbejde). Internt i
kommunen videndeles der i erfagrupper, fx for tekniske servicemedarbejdere.
Andel af kommuner der, anvender eller er i gang med at
implementere et FM-system

19 %

På tværs af kommunerne foreligger der typisk beskrivelser og
serviceniveauer for nogle ydelser – oftest dem, der har været
eller stadig er udbudt til eksterne leverandører.
24 % af kommunerne nævner eksplicit, at de har beskrivelser for rengøring.
Nogle kommuner arbejder med standarder for ydelser, hvor det giver mening.
Ellers arbejdes der med en situationstilpasset tilgang. Flere kommuner
nævner, at de arbejder med standarder for besvarelse af akutte opgaver,
tilstandskrav (kvalitetsmål) og udførelseskrav (frekvens). Flere af
kommunerne arbejder med ensrettede serviceniveauer inden for hver ydelse,
mens andre har mulighed for lokalt tilpassede serviceniveauer – fx inden for
den decentrale enhed eller den enkelte institution.
Andel af kommuner, der har beskrevet deres standarder for
rengøring
Brugersamspil og kommunikation
Flere kommuner arbejder med brugerindmelding til en
serviceportal (sted, hvor fejl, problemer m.m. kan indmeldes) via
en app eller et website. Kommunikationen med brugerne foregår
gennem flere kanaler.
Nogle anvender informationstavler, andre intranettet, og der kommunikeres
også gennem pjecer, opslag og nyhedsbreve. Ved decentral styring af facility
management-serviceydelserne har nogle kommuner ingen entydige
ansvarlige. Info- og dialogmøder anvendes til at sikre den personlige kontakt
og direkte dialog med brugerne. 29 % af kommunerne anvender eller har
igangsat en brugerundersøgelse. Nogle kommuner laver disse
brugerundersøgelser på tværs af services, men det er hyppigst anvendt på
rengøringsområdet.
Andel af kommuner, der anvender eller har igangsat
brugerundersøgelser på en eller flere serviceydelser
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24 %

29 %

Eksempler på realiserede potentialer i kommuner
Flere af kommunerne har erfaring med realisering af gevinster på facility
management-området
Professionalisering af afgrænsede ydelser
Primært modenhedsniveau 0-1,5
10 % sparet på indkøb af
håndværkerydelser: Gennemførelse af udbud på

Realiserede potentialer

tværs af organisationen af håndværkerydelser leder
til en årlig besparelse på 10 % på indkøb af
håndværkerydelser.

18 mio. kr. sparet ved professionalisering af
rengøring: Professionalisering og struktureret brug
af data og nøgletal på rengøringsområdet leder til
besparelse på ca. 18 mio. kr.

Reduktion af timepriser på arealpleje på
5,5 %: Oprettelsen af Vej og Park-selskab har
effektiviseret arbejdet med 2 % årligt, sænket
timepriser med 5,5 % samtidig med opnåelse af øget
borgertilfredshed.

16 % sparet på arealpleje: Professionalisering af

Anvendte løftestænger

arealplejefunktion leder til besparelser på 16 % på to
år. Besparelsen er sket via effektivisering af
processer, standardisering af serviceniveauer og
systemunderstøttet, databaseret styring.

Reduktion af ejendomsmassen og energitiltag
Primært modenhedsniveau 1-2
Årlig besparelse på 10 % på arealoptimering:

10 % sparet ved centralisering: Centralisering af

Struktureret styring af arealer leder til årlig
omkostningsbesparelse på 10 %.

facility management inden for en enkelt forvaltning på ét
år leder til årlig besparelse på 10 % på tværs af facility
management-serviceydelser.

10-15 % reduceret ejendomsmasse: Aktiv styring
af arealer gennem bedre data leder til reduktion af
ejendomsmasse på 10-15 % over fire år. Reduktionen
leder til afledte besparelser på driften af arealerne.

Reduktion af kvm med 15 % i 2019:
Implementering af målsætning om nedbringelse af
nuværende 40.000 kvm med 15 % frem mod 2019 med
henblik på at realisere besparelser som følge af
reducerede lejeudgifter og reducerede omkostninger til
drift af arealerne.

Reduktion af CO2-udslip på 4-6 %: To kommuner

40 mio. kr. sparet i 2019 ved
professionalisering og samordning: Oprettelsen
af et ejendomscenter, centralisering af serviceydelser og
budgetter samt professionalisering og effektivisering har
medført besparelser fra 2014. Besparelserne er øget
årligt frem mod næsten 40 mio. kr. udmøntet i 2019.

10-15 % sparet på forsyningsudgifter:

besparelser på 36 % over en seksårig periode ved
centralisering og professionalisering af sin facility
management-organisation på tværs af facility
managementydelser.

Energiindsats over fem år leder til en besparelse i alt på
22 mio. kr. på kommunale udgifter til el, vand og varme,
en gennemsnitlig besparelse pr. år på ca. 10-15 %.

Etablering af datatransparens

Systemunderstøttelse
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af alle facility management-serviceydelser for en
forvaltning og realiserede besparelser på ca. 10 % på to
år, hvilket forventes at stige til 14 % efter fem år.

36 % sparet ved centralisering og
professionalisering: En kommune har realiseret

Videreudvikling af dataoverblik over og bedre
tværgående fokus på fagområder

Systemunderstøttelse

10-14 % sparet ved centralisering: Centralisering

har reduceret deres CO2-udslip med henholdsvis 4,3 %
og 6,3 % ved tværgående energiindsats.

Konsolidering af volumen og udnyttelse af
skalaøkonomier

At skabe overblik over egne ressourcer og deres
anvendelse på tværs af den enkelte facility
management-serviceydelse

Tværgående, organisatoriske forandringer
Primært modenhedsniveau 1-2,5

Integration af serviceydelser

Procesbeskrivelser og optimering
Systemunderstøttelse
Etablering af incitamentsstrukturer
Lokale justeringer af serviceniveauer baseret på
samspil med brugeren

2.2 Strategi
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Område 1: Strategi
Hvad er formålet?
En strategi giver et robust udgangspunkt for at arbejde med samordnet facility management
og et værktøj til prioritering af de tiltag, der skal igangsættes i de kommende år. Endvidere
kan strategien fungere som kommunikationsværktøj med kunder, brugere og politikere med
henblik på et samlet løft af facility management i kommunen. Endelig kan strategien bidrage
til at adressere fremtidens udfordringer på arbejdspladsen, herunder produktivitet, fleksibilitet,
medarbejdertilfredshed, styring af aktiver og aftryk på miljøet.
En strategi understøtter tiltag til reduktion af antal kvadratmeter, ressourcebehov og
leverandøromkostninger, idet strategien kan sætte tværgående mål om reduktion af disse
omkostninger og danne udgangspunkt for initiativer til dette.
Hvordan kan det gribes an?
1. bølge: Implementering af facility management-strategi, der dækker hele facility
management-området på tværs af forskellige leverancemodeller og øvrig organisering.
Strategien indeholder pejlemærker, der sætter retning for prioritering af indsatser i modningen
af facility management-organisationen.
2. bølge: Implementering af facility management-strategi med tilknyttet handlingsplan og
KPI’er. Strategien er grundlaget for styring og opfølgning på nøgletal på tværs af hele facility
management-serviceleverancen i kommunen.
3. bølge: Implementering af digital facility management-strategi med tilknyttet handlingsplan
og KPI’er. Den digitale strategi adresserer, hvordan kommunens facility management arbejder
digitalt for at være på forkant med udviklingen af innovative, digitale løsninger.
Hvad forudsættes?
En succesfuld facility management-strategi kræver opbakning og mandat fra politisk niveau
og ledelsesniveau. En effektiv strategi løfter og prioriterer facility management på tværs af
hele kommunen med henblik på at give gevinster til de kommunale kerneopgaver, der løses i
kommunens forvaltninger. I forlængelse heraf forudsættes, at strategien beskriver, hvorledes
facility management-organisationen skal understøtte kommunens kerneopgaver, samt hvilke
kommunale mål facility management-organisationen skal bidrage til (fx effektivisering,
kvalitetsløft, arealoptimering, nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb).
Hvad er tidsperspektivet?
Tidsperspektivet for vedtagelse og igangsættelse af implementering af strategi er ca. 1-1,5 år,
afhængigt af referencesituationen. Selve implementeringsforløbet afhænger af, hvor lang en
årrække strategien strækker sig over.
Overbygning til strategien i form af handlingsplaner og fastlæggelse af KPI’er samt
udarbejdelse af digital strategi tager forventeligt 1-1,5 år ekstra.
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Elementer i en kommunal facility management-strategi
Kommunens facility management-strategi skal være i overensstemmelse med kommunens
samlede strategi og bør derfor tage udgangspunkt i dennes vision og mission. Herefter
identificeres det, hvilke af kommunens målsætninger strategien skal bidrage til at opfylde.
På denne baggrund konkretiseres formålet med kommunens facility management, herunder
hvilke strategiske tiltag der kan bidrage til at opfylde formålet, og der knyttes desuden mål og
tidshorisont hertil.
Strategien bør ledsages af en handlingsplan for implementering, herunder angivelse af
eventuelle faseopdelinger samt angivelse af berørte områder. Strategien bør udarbejdes med
bred inddragelse af medarbejdere og facility management-organisationens interessenter på
alle niveauer for at sikre tilstrækkelig forankring, ligesom det bør fastlægges, hvor tit
strategien revideres.

Vedligeholdelse
Mål for ønsket stand af og
investering i bygningsmassen

Forvaltningsunderstøttelse
Mål for facility managementenhedens niveau af
forretningsunderstøttelse lokalt

Digitalisering og data
Mål for datastyring og ønsket
detaljegrad for dataindsamling

Service og brugertilfredshed
Mål for styringsmodel og
fastsættelse af serviceniveauer

Arealoptimering
Mål for anvendelse, deling og
udnyttelsesgrad af arealerne

Udvikling og fællesskaber
Mål for tværgående samarbejde
mellem alle supportfunktioner

Nærhed og lokalkendskab
Mål for facility managementområdets struktur og
organisering i kommunen

Leverancemodeller
Mål for valg af styringsmodel for
og sourcingstrategi på facility
management

Fleksibilitet og effektivitet
Mål for ansvarsfordeling mellem
institution og central facility
management-enhed

Gevinstrealisering
Mål og metode for realisering af
økonomiske potentialer

Udvalgt kommunecase – Strategi
Etablering af facility management-ejerskab fører til fælles ejendomsdrift
Tiltag

Gevinster

Fælles ejendomsdrift

Realiserede besparelser

Kommunen har etableret et Center for Økonomi og Ejendomme og truffet
politisk beslutning om fælles ejendomsdrift på tværs af kommunen.

►

8 mio. kr. årligt som følge af centralisering, herunder særligt optimering
på energiområdet, dvs. en reduktion af omkostninger til forsyning

►

Prissænkning på arealpleje på 5,5 % som følge af oprettelse af § 60selskab, herunder bl.a. effektivisering af arbejdsgange på 2 %

►

Reduktion af 40.000 kvm med 15 % frem mod 2019

Målet skal nås ved en implementering i tre faser, hvor hele områder tages ind
på én gang med alle de facility management-serviceydelser, der udføres på
områdets lokaliteter. Dette har været hensigtsmæssigt, bl.a. da mange
medarbejdere har varetaget flere forskellige facility managementserviceydelser på én gang, hvorfor en samordning af et helt område
minimerede udfordringer ved delte årsværk.
Fase 1: Etablering af ejendomsdriftsorganisation og udarbejdelse af
serviceaftaler, der definerer udførelsen af facility management på de områder,
der er en del af den fælles ejendomsdrift. I fase 1, som gik i drift den 1. august
2016, samordnes ejendomsdrift for skoler, daginstitutioner, kultur og
administration.

Fase 2: Integration af resterende kulturinstitutioner, socialområdet og
ældreområdet med idriftsættelse den 1. januar 2018.
Fase 3: Integration af idrætsområdet. Omfang og proces er endnu ukendt.
Organisering af ejendomsdriften
Kommunens facility management har hjemme i Center for Økonomi og
Ejendomme. Facility management er organiseret i to teams: Ejendomsservice
og Bygninger. Ejendomsservice består af fem serviceteams, der er inddelt
efter fem geografiske distrikter og arbejder på tværs af kommunen. Bygninger
består af to teams, bygningsvedligehold og tekniske specialister, der arbejder
på tværs af kommunen og de fem distrikter. Rengøring og sikkerhed er
udliciteret til private leverandører, dog ikke på idrætsområdet. Arealpleje
varetages af et § 60-selskab i samarbejde med en nabokommune.
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Kvalitative gevinster
►

Salg af grunde til nybyggeri af attraktive, familievenlige boliger som led i
opfyldelsen af kommunens strategi

►

Øget visuelt niveau og borgertilfredshed på arealpleje

Potentielle udfordringer
Samordning af ejendomsdrift kan kun ske med politisk opbakning, hvormed
proces og omfang for fase 3 af implementeringen endnu ikke er etableret.
Etablering af snitflade mellem facility management og kommunens
kerneydelser har krævet et grundigt forarbejde, hvor hver institution besøges,
processerne kortlægges, og på baggrund heraf etableres detaljerede
snitflader som grundlag for at samordne facility management-opgaverne uden
betydeligt overlap mod institutionernes tilbageværende ansvarsområder.
På nogle områder bliver samordningen oplevet som en indskrænkning af
ledelsesrummet for den enkelte institutionsleder, ligesom brugerne i visse
tilfælde oplever mindre fleksibilitet i dagligdagen.

Øvrige kommuneeksempler – Strategi

Strategi 2020 for Ejendomme

Flerbrugerejendomme

En kommune har i 2016 udarbejdet en 2020-strategi som et led
i kommunens tværgående arbejde med facility management.
Strategien indeholder en vision og mission samt fem
pejlemærker med underliggende initiativer og mål.

En kommune har siden oprettelsen af Center for Ejendomme
arbejdet aktivt med optimering af ejendomsporteføljen.

Visionen er: Vi vil være en professionel, bæredygtig og visionær service-,
drifts- og bygherreorganisation, der skaber rammer i verdensklasse for
kommunens aktiviteter.
Missionen er: Vi er kompetencecenter på ejendomsområdet, og i samarbejde
med interessenter bevarer, udvikler og skaber vi bæredygtige rammer for
kommunens aktiviteter.

Eksempelvis fokuseres på at udnytte ejendommene som
flerbrugerejendomme, således at kvadratmeterne kan anvendes til flere
formål, når der gennemføres indflytninger og genopretninger.
Samtidig arbejdes aktivt med at nedbringe antallet af kvm/bruger for at frigive
arealer til alternativ anvendelse eller frasalg af arealerne. Effekten er indtil
videre den, at man over de sidste fire år har reduceret ejendomsmassen
med 10-15 %, hvilket giver grundlag for en reduktion af driftsomkostninger til
facility management for disse kvadratmeter.

Pejlemærkerne er:
►

Digitalisering og data, herunder bedre datakvalitet og effektivisering
gennem digitalisering

►

Kommunikation og samarbejde, herunder profilering/markedsføring af
Ejendomme samt professionel kommunikation til og med
samarbejdspartnere og kunder

►

Kultur og kompetencer, herunder anerkendende og konstruktiv
samarbejdskultur og underbygning af Ejendommes position som
kompetencecenter

►

Bæredygtighed, herunder indførelse af energiledelse og totaløkonomi
samt udbredelse af bæredygtighedstankegangen

►

Effektiv og professionel organisation, herunder professionel
projektledelse, effektivt og professionelt indkøb og udbud,
ressourcestyring, effektive og professionelle arbejdsprocesser,
standardiserede samarbejdsaftaler samt effektiv organisation
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Energibesparende tiltag
En kommune igangsatte undersøgelser med det formål at finde
potentielle energibesparende tiltag som led i udarbejdelse af
energimærkninger på kommunens ejendomme.
Projektet, med en investeringspulje på knap 50 mio. kr., førte til besparelser
på ca. 21 mio. kr. over perioden på fire år, hvilket omregnet betyder
+6 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.
Der er i høj grad tale om udskiftning, renovering og opgradering af
forbrugstunge tekniske installationer som serverkøling, rumkøling og
ventilation tillige med facaderenoveringer af en betydelig del af kommunens
bygningsmasse. Det er typisk disse områder, hvorunder der er mest at hente
på kortere sigt. Eksempelvis har man i kommunen estimeret en årlig
energiforbedring på 174.000 kWh (fra 180.000 kWh til 6.000 kWh) alene ved
opdatering af serverrum og køling heraf.

2.3 Organisering og styring
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Område 2: Organisering og styring
Hvad er formålet?
En entydig organisering giver det bedste styringsgrundlag for facility management og for
realisering af synergi og effektiviseringsgevinster på tværs af ejendomme og services.
Herefter kan udarbejdelse af procesbeskrivelser understøtte de udførende medarbejdere og
danne grundlag for tilpasninger af serviceniveauer, opfølgning og intern udvikling. Udvikling
af organisation og formaliseret styring kan påvirke antal kvadratmeter, ressourcebehov og
leverandøromkostninger, idet det giver mulighed for at konsolidere og udnytte
stordriftsfordele på et effektivt styringsgrundlag.
Hvordan kan det gribes an?
1. bølge: Professionalisering af hele eller dele af facility management og etablering af samlet
leverancemodel (hvem varetager opgaver – intern/udliciteret, central/decentral). Dette
indebærer grænseflader for opgavevaretagelsen og et budgetansvar, der følger styringen og
prioriteringen af facility management-opgaver. Centralisering af hele området på én gang kan
give et hurtigere afkast, men potentielt også med flere faldgruber og udfordringer i forhold til
mindre lokalt tilpassede interessenthåndtering.
2. bølge: Udarbejdelse af procesbeskrivelser på tværs af serviceydelser og lokaliteter.
Beskrivelserne indeholder bl.a. generiske arbejdsgange og er særligt anvendelige for internt
styrede serviceydelser, hvor facility management-enheden selv står på mål for de fastsatte
serviceniveauer og projekter. Beskrivelserne realiserer synergi på tværs af forskellige
serviceydelser og lokaliteter.
3. bølge: Digital understøttelse af procesbeskrivelser. Procesbeskrivelserne styres i praksis
digitalt ved et opgavestyringssystem. Her opnås data om varighed af opgavevaretagelsen og
eventuelt brugertilfredshed, der kan bruges til at evaluere servicekonceptet, herunder
tilpasning af organisation, grænseflader og processer.
Hvad forudsættes?
Etablering af organisation og grænseflader kræver ledelsesmæssig opbakning og et klart
mandat til at placere opgaver og budgetter mest hensigtsmæssigt i organisationen.
Implementering af 2. bølge forudsætter forudgående fastsættelse af serviceniveauer, idet
beskrivelserne herved kan anvendes til at understøtte udførende medarbejdere i deres
arbejde. Implementering af procesbeskrivelser kræver endvidere et overblik over opgaver og
tilgængelige ressourcer. Implementering af 3. bølge forudsætter indkøb af den nødvendige itunderstøttelse.

Eksempel på behov for udarbejdelse af procesbeskrivelser
Løsning af daglige opgaver for en ejendomsservicemedarbejder på en skole.
Medarbejderen er selvkørende og har en række opgaver, der løses efter faste
intervaller, og en række opgaver, der meldes ind løbende af brugere og ledere.
Dette er klart beskrevet i serviceaftaler for medarbejderens område.
Indmelding af opgaver sker ved at skrive en mail til lederen eller ved at tage fat i
medarbejderen på gangen. Dette gør opgaveløsningen sporadisk og ustruktureret,
da medarbejderen ofte kan blive kaldt til samme område flere gange dagligt.
Medarbejderen knokler hele dagen, men har alligevel svært ved at nå alle opgaver.
Da ikke alle opgaver meldes ind, og der ikke er klarhed over, hvilke opgaver der
løses af medarbejderen, hvornår de løses og hvordan, har lederen ikke mulighed
for at understøtte medarbejderen med andet end ekstra ressourcer, hvilket der ikke
er midler til. Leder og medarbejder undersøger herefter muligheden for at arbejde
smartere og udarbejder sammen procesbeskrivelser, der har til formål at give
overblik over arbejdsgange og indmeldingsmetoder.
Efter udarbejdelse af procesbeskrivelserne står det klart, at opgaverne burde kunne
løses inden for arbejdsdagen. Der er derfor behov for en mere struktureret
planlægning af opgaveløsningen, således at medarbejderen har mulighed for at
”pulje” opgaver og minimere transporten til og fra de forskellige områder.

Eksempler på områder for procesbeskrivelser
Procesbeskrivelser kan udarbejdes for alle FM-serviceydelser og vil således tage
sig meget forskelligt ud, alt efter hvilket område de dækker. Nedenfor er et par
eksempler på, hvor man med fordel kan udarbejde formaliserede
procesbeskrivelser, der kan anvendes af såvel faste medarbejdere som vikarer:
►

Beskrivelse af, hvem der gør hvad og hvornår ved brud på vandrør i bygning

►

Tjekliste og arbejdsgangsbeskrivelse for daglig rengøring af kontorbygning

►

Køreplan og angivelse af maskinanvendelse ved arealpleje på skole

►

Lokalisering af forbrugsmålere og retningslinjer for registrering af forbrugstal

►

Rutebeskrivelse for postomdeling med angivelse af nødvendige
kontaktpersoner

Hvad er tidsperspektivet?
1. bølge tager 1-5 år at etablere afhængigt af omfanget af forandringen. 2. og 3. bølge tager
ca. et halvt år at etablere fuldt ud afhængig af omfanget i services.
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Udvalgt kommunecase – Organisering og styring
Professionalisering af facility management
Tiltag

Gevinster

Tværgående Center for Ejendomme

Realiserede besparelser

Før 2010 var organiseringen af facility management i denne kommune
præget af overvejende fragmenterede løsninger placeret i forskellige
forvaltninger og med ansvar båret af de enkelte institutioner. I 2010
igangsattes sonderingsarbejde med at kortlægge muligheder og potentialer
ved at samle kommunens ejendomsfunktioner i ét center.

►

Det besluttes at etablere tværgående Center for Ejendomme i 2010. Centret
fik til formål at drifte og vedligeholde kommunens ejendomme. Her skabtes et
fælles fokus på ejendomme og understøttende drift.
Projektet igangsattes i to faser, hvor man indledningsvis tog administrationsområdet, skolerne og daginstitutionerne og i fase 2 inddrog svømmehaller,
idrætsområdet, ældreområdet, socialområdet samt kultur og fritid.
Organisering af facility management i teams
Kommunen har siden 2015 været opdelt i fire skoledistrikter. Disse distrikter
er lagt under Ejendomscentret og øvrige fagcentre, således at man arbejder
efter samme fordeling på tværs af hele kommunen. For eksempelvis Drift &
Service betyder dette, at man for hver enkelt facility managementserviceydelse er inddelt i fire teams, ét for hvert skoledistrikt.
Der arbejdes meget tæt mellem de fire teams under hvert område for på den
måde at sikre intern sammenligning, sparring og videndeling.
Alle fire afdelinger arbejder på tværs af hele kommunen. Alene mindre
specielle institutioner er undtaget i Ejendomscentrets driftsansvar og dette ud
fra en faglig vurdering.
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Samlet effektivisering af facility management på 36 % over seks år,
svarende til ca. 20 mio. kr. på ren drift via både besparelser ved
standardisering af serviceniveauer og effektiviseringer via synergier på
tværs af serviceydelser og kortlægning af processer.

Kvalitative gevinster
►

Højere tryghed og troværdighed over for både brugere og kunder ved at
møde brugere og kunder i øjenhøjde og vise, at man er der for dem og
understøtter deres virkelighed.

►

Bedre overblik og smidig politisk proces som følge af datakonsolidering
og mulighed for løbende intern og ekstern benchmarking.

►

Bedre forhandlingsgrundlag ved eventuel konkurrenceudsættelse.

Potentielle udfordringer
Som ved alle større transitionsprojekter, har man i kommunen mødt
udfordringer undervejs. Forud for igangsættelse af faseomlægningerne havde
man fuldstændig politisk opbakning og man var på forkant. Denne politiske
opbakning har været til stede i hele perioden. Undervejs mødte man
lejlighedsvis modstand, hvilket i nogen grad skyldtes utryghed på de enkelte
institutioner ved at man fjernede ansvar og fleksibilitet lokalt.
De dårlige historier fik lov til at fylde mere end de gode. Den politiske og
ledelsesmæssige vedholdenhed i transitionsprojektet og det at man havde
påvist styrken i det nye setup, efter en periode med stabil drift og med
genkendelige serviceniveauer og generel understøttelse, gjorde at man i
oplevede 2015 et stigende tilfredshedsniveau og forbedret image.

Udvalgt kommunecase – Organisering og styring
Vedligeholdskoncept for udvendigt bygningsvedligehold og bygningsteknik
Tiltag
Kommunen har valgt en risikostyret tilgang til vedligehold af bygninger og
tekniske installationer. Dette betyder kort sagt, at man arbejder med
langsigtede vedligeholdelsesplaner, med accepteret og gennemgående
bygningsklassifikationsmodel, årlige investeringspuljer og prioriteringer på
tværs af ejendomsporteføljen, med hertil hørende klare business cases og
konsekvensbetragtninger i anbefalinger til ledelse og politiske udvalg.
Tilgangen er understøttet af et fuldstændigt datagrundlag, med klar angivelse
af kvadratmeter, anvendelsesgrad, vedligeholdelsesstand og beliggenhed.
Dataoverblikket supporteres af gennemgribende systemunderstøttelse og en
meget tydelig udviklingsparathed. Man søger således hele tiden at udvikle
konceptet og styringen på området, bl.a. ved anvendelse af ny teknologi i
form af droner til bygningsbesigtigelse; QR-koder, der letter adgang til
fejlmelding af teknik; fuld integration mellem systemer til at lette
arbejdsgangene og via videreudvikling af FM-system med leverandøren.

Gevinster
Realiserede gevinster
►

Kommunen har et meget lille vedligeholdsefterslæb på udvendigt
vedligehold af bygninger og teknik samt generelt god stand af
bygningsmassen, hvilket på kort sigt betyder et relativt højt
serviceniveau, men ud fra et langsigtet og totalomkostningsbaseret
perspektiv giver en positiv business case.

►

Man har desuden med indførelse af mobilt vedligehold udviklet området
og gjort den daglige drift langt mere fleksibel, samtidig med at man har
sparet 1 årsværk alene på denne opgave.

Kvalitative gevinster
►

Med en risikobaseret tilgang til planlægning af bygningsvedligehold har
man formået at sikre bred politisk opbakning. Dette bunder i høj grad i
kombinationen af, at man løbende holder et fuldstændigt overblik over
bygningsstanden, og at man leverer klare business cases med
prioriteringer af midlerne og ærlige konsekvensbetragtninger både ved
fravigelse og accept af afdelingens anbefalinger.

►

Fuldt dataoverblik, så der kan træffes underbyggede beslutninger på
ledelsesniveau ud fra dataunderstøttede prioriteringer.

Samtidig har man indført mobilt vedligehold, således at den pågældende
håndværker/handyman kan billedregistrere skader/fejl/mangler onsite og
uploade direkte i system. Dette har samlet sparet kommunen for 1 årsværk.
I kommunen og særligt på bygningsområdet tænkes tværgående og ud fra en
fællesskabstilgang, hvilket giver decentral opbakning og understøttelse ved
projekter. Således tænkes tværgående ved igangsættelse af byggeprojekter
ved eksempelvis at planlægge indvendig udskiftning af toiletkerner,
renovering af elevatorer m.v., når man alligevel er i gang med udskiftning af
tag, og bygningen derfor ikke er i brug.
Anvendelse af en fast og politisk accepteret klassifikationsmodel for samtlige
bygninger og årlige besigtigelser af samtlige bygningsdele på det udvendige
vedligehold giver i sidste ende et unikt overblik. Dette tillader, at der kan tages
politisk stilling til de årlige prioriteringer på et konsekvent og underbygget
grundlag.
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Potentielle udfordringer
En af grundideerne med en risikobaseret tilgang er, at man får en bedre
business case ud fra et langsigtet perspektiv. For at lykkes med realisering
kræves dog ofte kortsigtet opbakning af ledelsen til at arbejde ud fra et højere
serviceniveau. Hvis man med andre ord ikke gennemfører tilstrækkeligt
forebyggende vedligehold og derved får en højere pris pr. kvm, vil man
opleve økonomisk tunge renoveringer, der samlet bliver dyrere over tid.

Øvrige kommuneeksempler – Organisering og styring

Samordning inden for kommunen
I en kommune har centrene forskellige leverancemodeller for
facility management-serviceydelser.

I et af centrene valgte man i 2014 at påbegynde arbejdet med centralisering
af centrets ca. 200 facility management-årsværk, herunder særligt tekniske
servicemedarbejdere. Først gennemførte man en kortlægning af facility
management-serviceydelser, lokaliteter og medarbejdere med henblik på at
opstille en business case. Herefter blev der truffet beslutning om at
samordne centrets facility management-medarbejdere på tværs af alle
lokaliteter i geografiske teams. Denne nye organisering gik i luften i
sommeren 2015 og baserede sig på serviceaftaler indgået med hver
institution i centret og 10 % effektivisering fra starten af som følge af
stordriftsfordele og konsolidering af leverandører.

Projekt ”Helhedsdrift-Enhedsdrift”
Som led i den løbende understøttende drift igangsatte en
kommune i 2015 projektet Helhedsdrift-Enhedsdrift, særligt med
fokus på arealplejen og senere udvidet.
Formålet er at igangsætte faglige helhedsvurderinger på området for på den
måde at sikre korrekt og fremadskuende vedligehold af kommunens arealer
over tid. Samtidig er der tale om en formalisering af en eksisterende
organisationskultur. Organiseringen i projektet bygger på tanken om, at
eksempelvis en institutionsleder, skoleleder m.fl. har ansvaret for driften af
egen forretning, men ikke opsætning af rammer for og niveau af den
pågældende drift i bygningerne. Niveauer og rammer fastsættes ud fra en
kommunal helhedsbetragtning, hvorimod driften foregår decentralt på den
enkelte institution inden for rammerne efter en enhedsbetragtning.
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Implementering ”en gang for alle”
En kommune lagde al sin facility management sammen med
oprettelsen af et ejendomscenter. Med denne tilgang har
kommunen fra dag 1 det samlede grundlag at implementere en
ny organisation på, fx når der oprettes geografiske serviceteams.
Udfordringen kan være, at eventuelle implementeringsvanskeligheder skal
håndteres for hele kommunen på én gang. Kommunen håndterer dette ved
at implementere i faser, så der først er etableret en fælles serviceaftale, der
definerer grænsefladerne for den nye organisation. På nuværende tidspunkt
er kommunen ved at tage næste spadestik og forbedre serviceaftalen,
hvorefter der dannes grundlag for at arbejde med serviceniveauer,
procesbeskrivelser m.m.
Den samlede proces har taget seks år at gennemføre, og kommunen har i
perioden arbejdet målrettet med at realisere besparelser af indsatsen.
Den nye organisering har medført udfordringer, men har givet positive
resultater i form af et øget fagligt fællesskab for facility managementmedarbejderne (fx tekniske servicemedarbejdere) og en efterspørgsel fra
medarbejderne på endnu større samarbejde på tværs. Organiseringen er
bl.a. sket med et ønske om øget kompetenceopbygning, herunder at alle
servicemedarbejdere får en uddannelse som ejendomsservicetekniker.

2.4 Leverandørsamarbejde

Side 21

Område 3: Leverandørsamarbejde
Hvad er formålet?
At arbejde struktureret med leverandørsamarbejde giver grundlag for mere
omkostningseffektive kontrakter, der giver gensidigt incitament til at identificere de
bedste løsninger. Partnerskaber anvendes med fordel for at sprede risikoen og for at
skabe fælles merværdi gennem incitamentsstyring. Integrerede løsninger understøtter
og potentielt forstærker effekterne af partnerskaber, da der skabes bedre muligheder for
tværgående synergi med både eksterne leverandører og på tværs af støttefunktioner.
Dette kan endvidere reducere omkostninger til leverandører, da der fokuseres på
aktiviteter, der kan skabe besparelser hos både kommunen og dens leverandører.
Hvordan gribes det an?
1. bølge: Konsolidering af leverandører og genforhandling af kontrakter med henblik på
ensretning og optimering af kontraktstrukturer og reduktion af leverandøromkostninger.
2. bølge: Implementering af balanceret incitamentsstruktur i kontrakter med private
leverandører, fx brug af bonus for specifikt definerede parametre eller mulighed for tidlig
indfrielse af option. Endvidere implementering af funktionskrav frem for instruktionskrav
i kontrakter, hvor der således stilles krav til og følges op på resultatet af servicen, frem
for hvor tit og/eller hvordan den skal udføres. Udvidelse af incitamentsstruktur til at give
bod/bonus med udgangspunkt i funktionskravene. Endelig implementering af
integrerede løsninger på tværs af facility management-serviceydelser.

3. bølge: Implementering af outcomebaserede aftaler med henblik på etablering af
partnerskaber med leverandøren baseret på fælles visioner og tilpasning af
incitamentsstruktur hertil. Partnerskaber kan med fordel bruges til at indføre innovative
digitale løsninger, fordi leverandøren påtager sig investering/risiko, idet det gavner
deres forretningsudvikling.
Hvad forudsættes?
Det er en forudsætning for at lykkes med partnerskaber og positiv incitamentsstyring, at
indarbejdelse af nye samarbejdsmodeller sker på baggrund af såvel klar opbakning fra
ledelsen som det fremtidige kontraktstyringsteam. Hvis ikke dette er på plads, vil man
potentielt være fastlåst i transaktionsbaserede kontrakter med styring efter
armslængdeprincip og ikke i samarbejde mod fælles mål. Opbakningen kan med fordel
basere sig på en vedtaget leverandør- og leverancestrategi, hvori det er beskrevet,
hvilke fordele man søger at opnå.
Hvad er tidsperspektivet?
Bør udvikles løbende. Fuld implementering afhænger af frekvens for ophør og udbud.
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Eksempel på incitamentsstyring og integrerede løsninger
Effekten af incitamentsstyring

Traditionelle facility management-serviceydelser udføres typisk efter
foruddefinerede frekvenskrav, hvor der så vidt muligt redegøres for planlagte
besøgstider, reaktionstider og konsekvenser ved ikke at levere til rette tid og
kvalitet. Denne type styring er fortsat kendetegnende for mange enkeltstående
serviceydelser, hvor der på denne måde arbejdes efter armslængdeprincipper.
Man kan opnå positiv effekt ved at indføre incitamentsstyring via bonus, da
leverandøren herefter vil have incitament til at levere de bedst mulige løsninger.
Formålet er her at sætte serviceniveauet efter eksempelvis brugertilfredsheden og
derved give leverandøren incitament til at levere minimum den ønskede kvalitet og
ikke blot den minimale effekt for at undgå bod.
Effekten af integrerede løsninger
Eksempelvis er rengøring typisk defineret ved specifikke rengøringsprogrammer
med bod til eventuel ekstern leverandør for forsinket eller for dårlig leverance.
Ydelsen kræver, at medarbejderne gennemgår bygningerne efter samme program
hver dag, men hvis der ikke er samarbejde med intern service, opnår man ikke den
synergieffekt, der kan ligge i, at rengøringsmedarbejderen samtidig forestår
runderinger og fejlfinding i bygningerne. Dette betyder, at Intern Service ofte går
nøjagtig samme tur rundt i bygningen næsten i hælene på rengøringsmedarbejderen.
Integrerede løsninger medfører samtidig et lavt styringsbehov, hvor leverandøren
påtager sig den løbende drift og opgaveplanlægning, og kommunen kan primært
fokusere på kontrol for derigennem at opnå bedre udnyttelse af ressourcer.
Enkeltstående
serviceydelser
Fagspecialister

Typisk transaktionsbaseret
og smal leverandørorganisation

Integrerede
serviceydelser
Flere
potentielle
leverandører
Volumenrabat
Synergibesparelse
Incitament til løbende udvikling
Lavt styringsbehov

Udvalgt kommunecase – Leverandørsamarbejde
Tværgående leasingudbud sikrer attraktive priser og kontrakttyper
Tiltag

Gevinster

Centralt styret leasingudbud

Realiserede besparelser

Kommunen har gennemført centralt styrede leasingudbud i en årrække,
senest for ca. 200 biler.

►

Kommunen har for hvert udbud opnået mere attraktive priser* og
kontrakttyper, herunder større fleksibilitet i tilbudt lånebil m.m.

Kommunens leasingaftaler er operationel leasing inklusive alt service og en
gratis lånebil på en hvilken som helst adresse. Endvidere er aftalens priser
fastlåste og uden mulighed for regulering i kontraktperioden på to år.

►

Kommunen har opnået lavere transaktionsomkostninger, da indgåede
leasingaftaler omfatter afhentning og levering af bil på kommunen, når
de skal serviceres, således at kommunens folk ikke selv skal stå herfor.
Yderligere har modellen givet betydelig budgetsikkerhed.

Udbuddet omfatter både biler for hjemmeplejen og administrationen.
Kommunens øvrige områder kan anvende aftalen frivilligt.
Herudover har kommunen udbudt leasing på varebiler til materielgården.
Dette er ligeledes operationel leasing med alt service inklusive.
Der er interesse i kommunen for at udbrede kontrakten yderligere med
henblik på, i kraft af en større volumen, at opnå mere attraktive priser.

Kvalitative gevinster
►

Kommunen har en oplevelse af, at leasing er et attraktivt og fleksibelt
alternativ til at eje biler særligt for hjemmeplejebiler, da de ofte har en
relativt kort levetid, og der er behov for, at bilerne er konstant til
rådighed, hvorfor det er nødvendigt med lånebil under service.

Overvejelser ved leasing af biler
En række kommuner har gode erfaringer med leasing af biler for en del af
kommunens vognpark. Ved leasing af biler bør en række forhold overvejes:
►

Kørselsmønster for bilen (er der fx væsentlige forskelle på land/by?)

►

Forventede antal kørte kilometer (er der store variationer heri?)

►

Forventet levetid for bilen (er der fx mange forskellige chauffører?)

Potentielle udfordringer
Det er afgørende, at udbudsmaterialet afspejler karakteristika ved de biler,
der ønskes leaset, herunder de variationer, der kan være i fx kilometerantal,
så man undgår en uforudset ekstraomkostning ved aftalens afslutning.

Endvidere er det vigtigt med afklaring ved kontraktindgåelse af, hvad der i
kontrakten forstås med ”normal slitage”.

* Prisreduktion kan ikke oplyses af konkurrencehensyn.

Side 23

Udvalgt kommunecase – Leverandørsamarbejde
Konsolidering af leverandører og udnyttelse af skalaøkonomier fører til
tværgående rammeudbud af håndværkerydelser
Tiltag

Gevinster

Tværgående håndværkerudbud

Realiserede besparelser

Kommunen har i de seneste otte år udbudt håndværkerydelser på de fem
store fag (tømrer-, murer-, vvs-, maler- og elarbejde). På nuværende
tidspunkt har kommunen 120 aftaler på de fem fagentrepriser. Kommunen
indgår fireårige kontrakter.

►

Aftalerne er udformet således, at der gives plads til små og mellemstore
virksomheder, og der er på de nuværende aftaler eksempler på, at selv
enkeltstående håndværkere kan vinde opgaver.

►

Kommunen oplever, at der bliver større og større forståelse for
hensigtsmæssigheden af aftalerne på tværs af kommunen, og
aftaleloyaliteten er på knap 90 %.

Kommunen har netop gennemført et nyt udbud, der er trådt i kraft den 1. april
2017. Udbuddet er organiseret med en styregruppe og arbejdsgruppe med
repræsentanter fra alle dele af kommunen. Endvidere samarbejder
kommunen med Dansk Byggeri og Håndværkerrådet.

►

I udbuddet er sociale klausuler, arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler
m.m. indarbejdet i høje minimumskrav, hvorefter leverandørerne
konkurrerer på pris. Hermed sikrer kommunen, at aftalerne lever op til
kvalitetsmål og den ønskede sociale indsats af kommunens
leverandører.

Ved kommunens rammeudbud i 2012 opnåede kommunen årlige
besparelser på 5-10 mio. kr. ved en forventet årlig omsætning på
105 mio. kr.

Kvalitative gevinster

Inddeling af rammeaftaler
Kommunen har tidligere arbejdet med sideordnede aftaler, men i det udbud,
der er under gennemførelse nu, indfører kommunen en kaskademodel, hvor
leverandørerne er rangeret og kan sige nej til tilbudte opgaver. Aftalerne er
opdelt i over/under 300.000 kr. For opgaver over 300.000 kr. stilles større
krav til robust økonomi og referencer. Opgaver under 300.000 kr. kan gå i
miniudbud eller tildeles direkte, hvis de er under 100.000 kr.
De små opgaver er delt op i 14 deldistrikter efter postnummer. De store
opgaver er opdelt i fire områder. Der er defineret begrænsninger for, hvor
mange delaftaler en enkelt leverandør kan vinde, for at sikre muligheden for,
at små og mellemstore virksomheder også kan kvalificere sig.
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Potentielle udfordringer
Det er nødvendigt at sikre, at aftalerne er attraktive og bliver brugt på tværs af
kommunen, hvilket kræver klar kontraktstyring.
Endvidere kræver det en indsats i forhold til at sikre ejerskab til aftalerne
decentralt i kommunen, da en stor del af det faktiske indkøb foretages her.
Aftalerne skal således forankres i kommunens forskellige afdelinger.
Kommunen imødekommer udfordringerne ved at implementere online søgeog indberetningsværktøjer til anvendelsen af aftalerne på intranettet, hvor
aftalerne og en FAQ også kan findes. Endvidere holdes der møder på tværs
af kommunen for at fortælle om aftalerne.

Øvrige kommuneeksempler – Leverandørsamarbejde
Samarbejde med og undervisning af det lokale erhvervsliv
En kommune tilpasser sin tilgang til leverandørstyring løbende via
den lokale erhvervsforening.
Her informerer man årligt omkring kommende udbud, påtænkte
udbudsformer, beskrivelse af forventninger fra kommunen m.v. Formålet er
at hjælpe leverandørerne til at give de bedst mulige bud på kommunalt
udbudte projekter og sikre en lokal involvering i kommunens projekter.
Konkurrenceudsættelse af rengøring
En kommune har i en længere årrække udliciteret store dele af
kommunens rengøring. På nuværende tidspunkt har kommunen
tre rengøringsleverandører fordelt på otte delaftaler.
Udbuddet var tilrettelagt således, at én leverandør maksimalt kunne vinde
fire delaftaler, hvormed volumen ikke var for stor for en eventuel ny
leverandør. Delaftalerne er geografisk inddelt, så der i hver geografi er
tilstrækkelig volumen og forskellige typer af institutioner. Hermed har
leverandøren mulighed for at tilrettelægge rengøringen effektivt, så der gøres
rent på forskellige tidspunkter i de omfattede institutioner, hvilket gør
rengøringsjobbet mere attraktivt for den enkelte medarbejder.
Kommunen har tæt dialog med institutioner og leverandører om
serviceleverancens kvalitet. Endvidere anvender kommunen et tjeksystem
på intranettet, som alle institutioner kan benytte sig af.
På særligt det sociale område har kommunen tæt dialog med institutionerne,
og der afholdes et møde med leverandøren om, hvordan leverancen skal
tilrettelægges på den pågældende institution. På dette grundlag udarbejdes
der planer for, hvornår man skal gøre rent forskellige steder på institutionen.
Det er afgørende, at det er de samme rengøringsmedarbejdere, der kommer,
og at de overholder en række spilleregler, fx ikke at medbringe telefon.
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Udbudsportal
En kommune har udviklet sin egen udbudsportal på intranettet.
Udbudsportalen er udviklet for sikre de rette løsninger for både
kommunen og udførende håndværkere, således at man får
etableret tætte samarbejder ved igangsatte opgaver.
Udbudsportalen indeholder åbne oplysninger om kommunens årlige
prioriteringer og forestående udbud. Man planlægger endvidere at få
etableret en abonnementsløsning, så lokale håndværkere adviseres om de
forestående og pågående udliciteringsopgaver inden for byggeri.

Tværgående udbud af rengøring og arealpleje
Kommunen arbejder frem mod at gennemføre tværgående udbud
på rengøring og arealpleje i de kommende år, hvor kun enkelte
områder vil stå uden for aftalerne. Udbuddene vil som
udgangspunkt ske efter funktionskrav med enkelte undtagelser.
Kommunens hidtidige erfaringer med udbud af rengøring er blandede, og
læringen er, at det er afgørende at stille klare kvalitetskrav til sine
leverandører. Kommunen har tidligere realiseret store besparelser på udbud
af rengøring og vinduespudsning.
Kommunen planlægger ligeledes et tværgående udbud af arealpleje og er
netop ved at gennemføre en kortlægning af de kommunale arealer som
forudsætning herfor. Kommunen benytter sig af ekstern assistance til såvel
denne kortlægning som udbud og tilbudsevaluering.

2.5 Gennemsigtighed og nøgletal
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Område 4: Gennemsigtighed og nøgletal
Hvad er formålet?
Anvendelse af nøgletal giver et solidt grundlag for at styre og prioritere på tværs af
kommunen. Endvidere danner nøgletal grundlag for at planlægge leverancen af facility
management-serviceydelser mest omkostningseffektivt.
Nøgletal kan eksempelvis være…
►

Enhedsdata (såsom antal bygningskvadratmeter, udnyttelsesgrad, rengjorte
kvadratmeter, forbrugstal).

►

Leverandøromkostninger (såsom kontraktsum med ekstern serviceleverandør)

►

Interne ressourceomkostninger (såsom omkostninger til udførende
medarbejdere af fx rengøring, vedligehold)

Hvordan kan det gribes an?
1. bølge: Etablering af simpelt overblik ved indkøb og implementering af facility
management-system og opstilling af få, udvalgte nøgletal (KPI’er). Formålet er at skabe
et tværgående datagrundlag om alle ejendomme. Fokus for data er fx BBR-areal,
opmålt areal, anvendelse, stand, materialer, anlæg (teknik).
2. bølge: Etablering af grundlag for internt benchmark ved udvidelse af facility
management-system og integration til økonomistyring, udvidelse af KPI’er og
begyndende benchmarking. Formålet er at have et datagrundlag, der kobler enheder til
omkostninger og giver mulighed for sammenligning. Fokus for data er fx
vedligeholdelsesplaner, sikkerhed, forsyningsdata, anvendelsesgrad, serviceniveauer
og fakturering (integration til økonomisystem).
3. bølge: Etablering af fuld styring og grundlag for eksternt benchmark og justering af fx
serviceniveauer. Formålet er at understøtte facility management-strategien, træffe
databaserede beslutninger og benchmarke sig selv internt og eksternt for at identificere
effektiviseringspotentialer. Fokus for data er fx brugerinteraktion (fx indmelding af
opgaver) og brugertilfredshed.
Hvad forudsættes?
Etablering af datagrundlag og styring og benchmarking på nøgletal forudsætter indkøb
af et facility management-system og investering i indtastning og vedligeholdelse af
datagrundlaget. Endvidere forudsættes vedtagelse af KPI’er samt et indblik i
omkostningsdrivere. En forudsætning for integration til økonomistyring er en kontoplan,
der understøtter klar identifikation af facility management-omkostninger.
Hvad er tidsperspektivet?
Tidsperspektivet er ca. 0,5-1 år pr. bølge afhængigt af, hvor mange ressourcer der
investeres i etableringen af datagrundlaget.
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Eksempel på anvendelse af nøgletal til benchmarking
Performancebenchmarking (omkostninger pr. enhed/serviceniveauer/
brugertilfredshedsindeks): Den klassiske og for de fleste organisationers
vedkommende mest håndgribelige type benchmarking (vist i figuren nedenfor, hvor hver
søjle er en specifik virksomhed). Grundlæggende er der tale om anvendelse af specifikt
udvalgte nøgletal for hver serviceydelse inden for facility management, eksempelvis kr.
pr. rengjort kvadratmeter i en given bygning, hvilke kan anvendes til såvel benchmarking
med egne historiske tal for at måle fremdrift over tid som til sammenligning med øvrige
kommuner eller eksterne virksomheder. Den største effekt opnås dog ved ikke alene at
måle på omkostninger, men samtidig at inddrage serviceniveauer og brugertilfredshedsmålinger. På denne måde måles omkostninger over for kvalitet, hvilket kan gøre
nøgletalsstyring til et dynamisk værktøj, hvor der findes den rette fordeling.

Procesbenchmarking (sammenligning af kvalitative elementer): En anden og
mindre kvantitativ måde at benchmarke egen kommune er via procesbenchmarking,
hvor det er kvalitative elementer som organisering, strategi, leverandørstyring m.v., der
benchmarkes. Her er det parametrene brugertilfredshed, serviceniveau og
omkostninger, der måles. Den primære effekt af at anvende procesbenchmarking er ved
deling af bedste praksis, hvor der fokuseres på modenhed og smarte løsninger.
Korrelation mellem performancebenchmarking og procesbenchmarking: Nøglen til
effektiv anvendelse af benchmarking og nøgletal er herefter at finde den bedst mulige
korrelation mellem de to typer benchmarking, idet man på denne måde både får
mulighed for tilpasning af serviceydelserne, til den rette pris og med rette kvalitet via
performancebenchmarkingen med bred inspiration fra tilsvarende organisationer, private
virksomheder eller øvrige forvaltninger via procesbenchmarkingen.
Man kan med andre ord få besvaret, om man gør det godt, om man gør det rigtigt, og
hvordan man kan gøre det bedre.

Udvalgt kommunecase – Gennemsigtighed og nøgletal
gennem brugersammenspil
Effektiv systemunderstøttelse til brugeren og datastyring via systemintegration
Tiltag

Gevinster

Datastyring på ejendomme gennem et facility management-system

Kvalitative gevinster

Til at understøtte det løbende arbejde med optimering af ejendomsporteføljen
har denne kommune valgt at indkøbe og anvende et facility managementsystem til bygningsadministration. Herved sikres en fælles database med al
bygningsrelevant data og herigennem en mere effektiv arbejdsgang med
ejendomme i kommunen.

►

Fuldstændigt overblik over bygningsmassen understøtter krav om
arealoptimering. Data indebærer kvadratmeter, omkostninger,
indretning, ansvarsfordelinger, serviceniveauer, lejekontrakter og 3Dtegninger m.v. på lokalitetsniveau.

►

Økonomisk overblik som følge af integration af faktureringsmodulet, som
anvendes integreret med økonomisystemet Opus. Bl.a. betales direkte
via systemet med mulighed for, at opgavesedler matches med fakturaer.

►

Smidig foretagelse af bestillinger lokalt via app, hvilket gør løsningen
fleksibel og bidrager til et potentielt højt serviceniveau.

►

Branding af kommunens facility management-område som brugervenlig,
professionel og understøttende samarbejdspartner, der kommunikerer
proaktivt og effektivt med den enkelte bruger/kunde/borger i relevant
omfang.

Systemet anvendes aktivt, både som 3D-tegningsdatabase, porteføljestyringsværktøj, integreret med økonomistyringssystemet som faktureringssystem (fx til leverandørfakturaer på de enkelte bygninger), som drift- og
vedligeholdelsesmodul og som helpdesk og senere serviceportal for
brugerne.
Alternativ kommunikation med brugerne
Gennem QR-koder inddrages brugerne i drift og vedligehold af bygningerne,
sådan at de nemt og på vejen kan anmelde skader og mangler. QR-koderne
udbredes til nye områder i forbindelse med løbende optegning og 3Dmodellering af den pågældende ejendom.
Der arbejdes på at indføre track & trace-løsning over for brugerne. På denne
måde kan den enkelte bruger følge med i fremdrift af indmeldte opgaver, og
feedback kan indhentes direkte fra den enkelte bruger løbende.
Formålet er ligeledes at se på alternative anvendelsesmuligheder for at skabe
lokalt sammenhold ved at indføre flerbrugerejendomme og imødekomme den
generelle befolkningstilvækst, kommunen oplever.

Potentielle udfordringer
Det er et effektivt redskab at anvende valide data til eksempelvis
benchmarking af facility management-serviceydelser, måling af
arealforbruget pr. medarbejder eller optimering af ejendomsporteføljen.
Udfordringen er dog, at data skal være opdateret for at give et retvisende
billede, som kan danne grundlag for videre tiltag. Der ligger derfor et stort
arbejde i datavedligehold og opdatering.
For at optimere ressourceforbruget forbundet hermed er det derfor
væsentligt, at man først har gjort sig tanker om, nøjagtigt hvad data kan og
bør blive anvendt til og således målrette sin datavedligehold herefter.
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2.6 Standardisering og serviceniveauer
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Område 5: Standardisering og serviceniveauer
Hvad er formålet?

Eksempel på definition af serviceniveauer

Etablering af serviceniveauer giver et grundlag for sikring af, at facility managementserviceydelser udføres standardiseret og sammenligneligt. Endvidere danner det
grundlag for dialog om serviceleverancen med kunder og brugere. Indførelse af lokalt
tilpassede serviceniveauer på sigt kan sikre en større fleksibilitet inden for de rammer
og begrænsninger, der måtte eksistere under hver serviceydelse. Samtidig vil det
kunne bidrage til intern branding af facility management-enheden som værende
lyttende og understøttende over for kommunens kerneopgaver.

Første skridt er at definere serviceniveauer, fx tre til fem niveauer for hver facility
management-serviceydelse. Nedenfor ses et eksempel på definition af
serviceniveauer for akut indvendigt bygningsvedligehold.

Serviceområde

Standardisering og serviceniveauer kan reducere ressourcebehov og
leverandøromkostninger, idet det giver mulighed for at tage stilling til ønsket
serviceniveau for alle lokaliteter og tilpasse dette til mål for omkostningsreduktion.
Hvordan kan det gribes an?

1. bølge: Dokumentation og implementering af standardiserede serviceniveauer for
facility management-ydelser på alle institutioner og facility managementserviceydelser defineret i serviceaftaler (dokumenter, der definerer det aftalte
serviceniveau).

Indvendig
bygningsvedligehold

Servicebeskrivelse

Serviceniveau 1

Serviceniveau 2

Serviceniveau 3

Drift, eftersyn og
vedligehold af
gulve, loft, døre,
indvendige
glaspartier samt
øvrigt indvendig
bygning

Udrykning <30
min. ved risiko
for personskader
eller omfattende
forstyrrelse af
driften, øvrige
ærinder <12
timer (inden for
kontortid)

Udrykning ½-1
time ved risiko
for personskader
eller omfattende
forstyrrelse af
driften, øvrige
ærinder 12-48
timer (i kontortid)

Udrykning >1
time ved risiko
for personskader
eller omfattende
forstyrrelse af
driften, øvrige
ærinder >48
timer (i kontortid)

2. bølge: Opdatering af serviceaftaler med tilpassede serviceniveauer for at sikre
leverancer, der er baseret på selve aktiviteten lokalt i højere grad, end eksempelvis
hvilken rumtype der er tale om, eller hvilken reaktionstid der er fastlagt.

Lokal tilpasning af serviceniveauer

3. bølge: Tilpasning af serviceaftaler på grundlag af data om kunde- og
brugertilfredshed og med øget fokus på outcomebaseret leverance af service til
levering af værdi for kerneforretningen, på tværs af ejendomme og services.

Indførelse af lokalt tilpassede serviceniveauer er typisk et tegn på et højere
modenhedsniveau, idet der forudsættes fuldt dataoverblik samt procesbeskrivelser
og serviceaftaler på alle berørte serviceydelser. Samtidig kræver det aktiv vurdering
af, hvorfor niveauerne ændres, og hvad det skaber af værdi.

Hvad forudsættes?
Etablering af serviceniveauer kræver et solidt datagrundlag i form af kendskab til,
hvilke opgaver der skal udføres på hvilke kvadratmeter på tværs af facility
management-serviceydelser. Endvidere kræver det dialog med kunder, fx i form af
institutionsledere, så der opnås enighed om de fremtidige serviceniveauer, ligesom
politisk behandling kan være relevant. For i næste skridt at kunne tilpasse
serviceniveauerne lokalt bør der være fuldt overblik over data og de valgte
serviceniveauer, således at ændringer kan kortlægges og følges centralt. Der skal
samtidig være klarhed over facility management-enhedens forskellige brugere og
kunder for at imødekomme forskelligrettede interesser og incitamenter.
Hvad er tidsperspektivet?
Implementering af hver bølge tager ca. et år, forudsat at der indsættes en periode til
drift og evaluering heraf, før de næste tilpasninger foretages.
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En måde at tilpasse serviceniveauer på kan være ved at ændre den interne
vægtning mellem de tre nøgletalsparametre: omkostninger, serviceniveauer og
brugertilfredshed. Ved at lægge større vægt på brugertilfredsheden eller ”outcome”
af en serviceleverance kan serviceniveauer eksempelvis hæves, hvor brugeren får
værdi heraf, og de kan sænkes, hvor brugerne ikke har holdning til niveauet. Det
giver et samlet set højere brugertilfredshedsniveau, oftest tillige med positiv
økonomisk effekt i form af lavere omkostninger.
Tilpasning af serviceniveauet til brugere og kunder bidrager desuden samlet set til,
at facility management-enheden fremstår som en understøttende
samarbejdspartner og supportfunktion. Det bidrager til positiv branding af både
facility management-enheden specifikt og kommunen generelt.

Udvalgt kommunecase – Standardisering og serviceniveauer
Målrettet arbejde med serviceniveauer og databaseret styring af rengøring sikrer
datatransparens til intern benchmarking
Tiltag
Kommunen har arbejdet struktureret med rengøringsområdet i en årrække.
30 % af området er udliciteret, og kommunen arbejder sideløbende med
optimering af sin egenproduktion.
Kommunen arbejder ud fra en funktionsbaseret tilgang, hvor man som kunde
(kommune) ikke fastsætter frekvensbaserede serviceniveauer, men definerer
et rengøringsniveau, som det herefter er leverandøren selv, der administrerer
og efterlever. INSTA800 er således en standard, der beskriver et system til
fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet, men hvor man som kunde
ser, om kvaliteten efterfølgende er i orden, fx om der er rent nok. Dette står i
modsætning til mere instruktions- og frekvensbaserede rengøringsstandarder,
hvor der kontrolleres på, om personalet i første omgang har været der.
Kommunen har brugt tre til fire år på at skabe et solidt datagrundlag, der
systemunderstøttes og vedligeholdes af en ekstern konsulent. Kommunen har
i dag enhedsomkostninger på alle kvadratmetertyper og i forskellige
leverancemodeller. I graferne er dele af kommunens enhedsdata illustreret.
Som det fremgår, er der varierende enhedsomkostninger afhængigt af
bygningsanvendelsen, hvilket er vigtigt for effektivt at kunne tilrettelægge
serviceleverancen.
Rengøringen er programmeret pr. rum, og alle døre er mærket med
programkoden for det pågældende rum. For hvert rum er det endvidere
beregnet, hvor lang tid rengøringen skal tage.

.
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Gevinster
Realiserede besparelser
►

Frem til budget 2019 er der forventede udmøntede besparelser på
17,7 mio. kr. på rengøringsområdet alene siden budget 2011, og dette
forventes at stige frem mod 2027.

►

Besparelserne er realiseret via effektivisering af egenproduktion og
konkurrenceudsættelse, der samlet har ledt til en reduktion af
leverandøromkostninger og et reduceret antal årsværk som følge af
mere effektiv opgavevaretagelse.

Kvalitative gevinster
►

Arbejdet med INSTA800 og kommunens omfattende datagrundlag fører
til kvalitative gevinster i form af gennemsigtige serviceniveauer og et
solidt beslutningsgrundlag for at prioritere rengøringsindsatsen og
løbende gennemføre nye konkurrenceudsættelser.

Potentielle udfordringer
Kommunen arbejder under et politisk fastlagt udliciteringsloft på 30 %, hvilket
sætter rammen for, hvor meget af rengøringsydelsen der kan
konkurrenceudsættes. Derfor ledsages konkurrenceudsættelsen af en
strategisk stillingtagen til, på hvilke kvadratmeter der kan høstes størst
gevinst ved konkurrenceudsættelse, hvorefter det primært er disse 30 %., der
udliciteres.
På skolerne er man gået over til synlig rengøring og har realiseret en
besparelse. Det er fortsat en udfordring at kommunikere om, hvad de faktiske
serviceniveauer er, om de bliver leveret, og hvordan det er på andre skoler i
Danmark. Der er gennemført interviews med skolelederne og arbejdes med
forbedringsforslag, fx muligheden for rumsensor på toiletterne.

Udvalgt kommunecase – Standardisering og serviceniveauer
Dedikeret arbejde med serviceniveauer via bl.a. tilstandskrav førte til mulighed
for at vinde udbud på arealplejen ved egen kommunal virksomhed
Tiltag
Konkurrenceudsættelse af arealpleje
For at realisere en besparelse og opnå en korrekt pris for arealplejen valgte
kommunen i 2016 at konkurrenceudsætte arealplejen inkl. vej-, park- og
naturarealer. Kommunens egen Vej- og Park-virksomhed udarbejdede et
kontrolbud, som blev vundet. Som et led i den foreslåede løsning blev
effektiviseringsmuligheder analyseret og sandsynliggjort, hvilket
efterfølgende har ledt til en omfattende professionalisering af kommunens
arealpleje.
Udbud: Kommunen afsatte 3,5 mio. kr. til udbudsomkostninger; her indgik
omkostninger til konsulentydelser, kortlægningen af arbejdsopgaverne samt
en detaljeret opmåling af arealer i GIS. Serviceniveauerne er beskrevet via
både tilstandskrav (kvalitet) og udførelseskrav (frekvens).
Kontrolbud: Kommunen investerede både tid og ressourcer i at udarbejde
et kontrolbud. I forbindelse med tilbudsprocessen blev der inddraget et
revisionsfirma, der skulle sikre, at kontrolbuddet overholdt gældende regler
og betingelser.
Resultat: Kommunen vandt tilbuddet og har implementeret
professionalisering af arealplejen i overensstemmelse med tilbuddet.
Virksomheden blev organiseret med en leder med budgetansvar. Hertil
kommer to teams af henholdsvis gartnere og entreprenører med hver deres
teamleder samt en administrativ medarbejder.
Digital datadrevet ressourcestyring til arealpleje
Som et led i den generelle professionalisering af arealplejen har kommunen
øget den digitale understøttelse. Kommunen anvender eksempelvis tablets
med Syncronicer til at tidsregistrere og koordinere ruter, som kan følges via
gpsS, så hvis fx et akut behov opstår, identificeres det, hvilke medarbejdere
der befinder sig i nærheden. Systemet kan integreres med økonomisystemet
Opus via en Excel-fil fra Syncronicer og understøtter kommunens arbejde på
arealpleje.
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Gevinster
Realiserede besparelser
►
16 % besparelse på arealplejen (drift og vedligehold af grønne og grå
udendørsarealer samt vintertjeneste) fra en omkostning på 27,8 mio. kr.
til det nuværende niveau på 23,4 mio. kr. grundet effektiviseringer og
omorganisering af administrativt personale, der er blevet overført til
rådhuset.
►
Effektiviseringerne er opnået ved at optimere arbejdsgange, herunder
især ruteoptimering og ressourcestyring samt indkøb af maskiner og
udstyr, der effektiviserer arbejdstiden.

Potentielle udfordringer
Udbudsprocessen var generelt en krævende proces for både medarbejdere
og ledere i kommunen. Derudover var det nødvendigt at afskedige
medarbejdere i forbindelse med effektiviseringerne.
Kommunen havde et godt samarbejde med de faglige organisationer i
processen, hvilket bidrog til at imødekomme udfordringer på konstruktiv vis.
Det kræver særligt fokus at sikre, at der inddrages tilstrækkelig viden fra
medarbejdere i udarbejdelsen af tilbud, selvom der anvendes ekstern
assistance hertil.
Anbefalinger til fremtidig udbudsproces og kontrolbud:
►
Det er vigtigt tidligt i processen at inddrage medarbejdere, som kan
bidrage til at opnå deres støtte i forbindelse med udarbejdelsen af
kontrolbuddet.
►
Inddragelse af eksterne konsulenter med erfaring i udarbejdelse af
tilbud.
►
Inddragelse af revisionsfirma til revision af kontrolbuddet, så der sikres
en klar overholdelse af gældende regler og betingelser.

2.7 Brugersamspil og kommunikation
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Område 6: Brugersamspil og kommunikation
Hvad er formålet?

Effektivt samarbejde med kunder og brugere

Et struktureret kunde- og brugersamspil samt kommunikation giver et solidt grundlag for
at tilrettelægge facility management-serviceleverancen, så den giver mest mulig værdi
for de kommunale kerneydelser og disses kunder og brugere. Endvidere giver det
mulighed for at synliggøre værdien af facility management-serviceleverancen over for
kerneforretningen og det politiske niveau med henblik på forankring af udviklingstiltag
og strategiske prioriteringer. Forståelsen af kunden og brugeren muliggør ændringer,
der i sidste ende kan påvirke antal kvadratmeter, ressourcebehov og
leverandøromkostninger. Dette kan realiseres, hvis man optimerer kvadratmeter- og
ressourceanvendelsen ved at fokusere på de aktiviteter, der giver mest værdi for
brugerne. Således realiseres effektiviseringer til samme eller højere brugertilfredshed.

Etablering af et effektivt samarbejde med kunder og (slut)brugere om leverancen af
facility management-serviceydelser giver et grundlag for at skabe en facility
management-organisation, der løbende kan udvikle kvaliteten af leverancen.
Samarbejdet kan fx struktureres på to fronter:

Hvordan kan det gribes an?

Et effektivt system til opgavehåndtering med fokus på en enkel brugergrænseflade
og mulighed for feedback er en væsentlig byggesten i skabelsen af en god relation
til facility management-organisationens kunder og brugere. Et eksempel på
etableringen af et ”single point of contact” til opgavestyring er illustreret nedenfor.

1. bølge: Definition af kunder og brugere. Implementering af kanalstyret proaktiv
kommunikation, hvor kommunikation med kunder og brugere sker gennem faste
kommunikationskanaler og er proaktiv frem for kun at reagere på henvendelser.
Eksempelvis kan anvendes elektronisk indmelding af opgaver og intranetportal.
2. bølge: Implementering af ”single point of contact” – én elektronisk indgang – for
henvendelser fra brugere og kunder. Begyndende gennemførelse af kunde- og
brugertilfredshedsundersøgelser. Begyndende branding af facility managementenheden over for kunder og brugere.
3. bølge: Struktureret gennemførelse og opfølgning på kunde- og brugertilfredshedsundersøgelser med tilknyttede KPI’er, der bruges som grundlag for styring af facility
management-serviceleverancen. Dette kan med fordel tænkes sammen med
anvendelse af digitale løsninger som sociale medier, smartphone-apps og
systemunderstøttelse.
Hvad forudsættes?
Det er en forudsætning, at der er et konsolideret overblik over kunder og brugere samt
den rette systemunderstøttelse til implementering af kanalstyret kommunikation.
Samtidig er det væsentligt at gøre sig klart, hvor snitfladerne til brugerne ophører, dvs.
hvor serviceydelsen ikke længere har brugerfokus. Eksempelvis vil en bruger typisk ikke
finde interesse i at få information om vedligeholdelsesniveauet af et ventilationsanlæg,
men i stedet i hvor høj grad man selv kan påvirke indeklimaet.
Hvad er tidsperspektivet?
Afhængigt af omfanget af it-understøttelse bør der afsættes ca. 0,5-1 år pr. bølge.
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1.

Klar struktur for håndtering af opgaver

2.

Brug af kunde- og brugerfeedback fra fx tilfredshedsundersøgelser og
brugerfora

Klar struktur for håndtering af opgaver

Rengøringsmedarbejder
System til opgavestyring
(single point of contact)
Kunde eller
bruger

Teknisk specialist



Intern service

Klare roller,
styring og
opfølgning

Muliggør
dataindsamling

Muliggør opgavestatus
og feedback

Bruger- og kundefeedback
Facility management-organisationen kan indhente bruger- og kundefeedback ved fx
at gennemføre regelmæssige spørgeskemaundersøgelser og afholde kunde- og
brugerfora, udvikle initiativer på baggrund af feedback, implementere dem ved
hjælp af facility management-samarbejdsstrukturen, kommunikere initiativerne til
kunder og brugere, måle effekterne af initiativerne samt kommunikere resultaterne.

Udvalgt kommunecase – Brugersamspil og kommunikation
Fokus på, hvordan facility management skaber værdi gennem brugerundersøgelser og
reorganisering af rengøringsområdet
Tiltag

Gevinster

Intern leverance af rengøring

Realiserede besparelser

I denne kommune har man valgt at håndtere rengøringsydelsen som en fuldt
intern leverance, hvor udførende medarbejdere alle er ansat i
Ejendomscentret under afdelingen Drift & Service.

►

På dele af rengøringen er der realiseret besparelser på 20-30 %. Dette
er bl.a. sket ved at indføre synlig rengøring, standardiserede
serviceniveauer og generelle effektiviseringer af arbejdsgangene.

Indledningsvis efter opstart sikrede man sig betydelig kvalitet i
områdeledelsen til at etablere det nye koncept og samtidig opsætte ny
leverancemodel (INSTA800).

►

Herudover er der realiseret besparelser på forbrugsartikler.

For at sikre forståelse for konceptet uddannedes et INSTA800-korps, der
havde til formål at understøtte, oplære og hjælpe medarbejderne
efterfølgende.
Samtidig blev medarbejderne opkvalificeret, og der blev ansat ergoterapeuter
til at hjælpe medarbejderne med at gøre tingene rigtigt. Dette har medført stor
ros fra Arbejdstilsynet.
Til at understøtte medarbejderne er man i gang med at udlevere
arbejdstelefoner for på den måde at kunne oplyse om brugsanvisninger,
arbejdsplaner, APV og handleplaner.
Undervejs gennem transitionen har man hele tiden haft dialog og sparring
med fagorganisationer, således at de i højere grad kan fungere som
understøttende ambassadører for overgangen til de nye løsninger.
En grundtanke om at løfte i fælles flok og udvikling af robuste mennesker
frem for medarbejdere har været med til at løfte rengøringsydelsen op til et
højere niveau.
Dette er gjort ved indledningsvis at insource tidligere udliciterede ydelser i
2012 i erkendelse af, at de løsninger, man havde, ikke gav det nødvendige
understøttende grundlag for brugere og kunder i brug af ejendommene.
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Kvalitative gevinster
►

Større synlighed og professionalisme fra medarbejderne over for
brugerne, hvilket har gjort, at tilfredsheden med den leverede ydelse er
højere end tidligere, men uden at hæve omkostningerne for
Ejendomscentret.

►

Resultatet er en meget tilfreds og stolt medarbejdergruppe, der nu føler
sig som en del af et team og en helhed i stedet for at være den eneste
medarbejder i sin funktion på en given institution. Man er med andre ord
blevet en del af en organisation, der har den enkeltes fagområde som
kerneleverance, og hvor man føler ledelsens daglige opbakning.

Potentielle udfordringer
Med den nuværende organisation er den primære udfordring, at man ikke i
samme grad er omstillingsparat i forhold til at etablere og anvende nye mere
effektive løsninger.
Ved udliciterede modeller indgås samarbejde med leverandører, der har som
kerneopgave at levere rengøringsydelserne. De fleste arbejder derfor hele
tiden mod at udvikle deres ydelseskoncepter. Det kan derfor være svært at
følge med ved interne løsninger, hvor man ikke har samme investeringsmuligheder.

Udvalgt kommunecase – Brugersamspil og kommunikation
Indførelse af aktivitetsbaserede arbejdspladser er et eksempel på brugercentricitet frem
for fokus på ydelsen og understøtter brugernes behov
Tiltag
Ombygning af administrationsarealer med principper for
aktivitetsbaserede arbejdspladser
En aktivitetsbaseret arbejdsplads er designet ud fra den enkelte
medarbejders behov og ikke alene ud fra pladsbesparende hensyn.
Kommunen har siden 2011 arbejdet med at ombygge administrationsarealer
med henblik på at implementere principper for aktivitetsbaserede
arbejdspladser. Dette er realiseret for en delmængde af kommunens
administration, med planer om udvidelse, når finansieringen hertil foreligger.
Ombygning af loftsarealer fra 1800-tallet
Kommunens administrationsbygninger har forskellig karakter, men er dog
kendetegnet ved ikke at være optimalt indrettet med henblik på at udnytte
kvadratmeter mest optimalt. Derfor tilstræber kommunen, at ombygninger af
kontorarealer sker efter principperne for aktivitetsbaserede arbejdspladser.
Målet er dels at reducere antallet af kvadratmeter pr. medarbejder, dels at
tilpasse arealerne til de arbejdsopgaver, medarbejderne udfører der.
Kommunen har bl.a. ombygget loftsarealer i rådhuset fra 1800-tallet til
aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvor medarbejdere sidder i åbne rum med
tilstødende mødelokaler med glasvægge og åbent køkkenareal. Arealerne er
indrettet i farver og med illustrationer, der hænger sammen med kommunens
brand.
Bedre kvadratmeterudnyttelse

Den aktivitetsbaserede arbejdsplads introduceres for på den ene side at få
det meste ud af en ældre og oprindeligt mindre effektivt udnyttet
bygningsmasse og på den anden side for bedre at understøtte medarbejderne
i deres daglige arbejde. Fordelt pr. medarbejder i de nye aktivitetsbaserede
områder har man en udnyttelsesgrad på 18,9 kvm/medarbejder.
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Gevinster
Realiserede besparelser
►

Reduktion af antal kontorkvadratmeter pr. medarbejder for de
ombyggede arbejdspladser.

►

Yderligere ombygninger efter disse principper forventes at lede til
arealreduktioner i et omfang, der kan medføre, at kommunen kan opsige
lejemål og realisere gevinster til byudvikling til gavn for borgerne.

Kvalitative gevinster
►

Arealerne fremstår moderne og tilpasset medarbejdernes arbejdsformer
og behov, og muligheden for videndeling mellem medarbejdere øges.

Potentielle udfordringer
Der er planlagt yderligere ombygninger af store kontorarealer med henblik på
at etablere aktivitetsbaserede arbejdspladser. Disse planer ligger dog flere år
frem i tiden, da de må vige for andre anlægsprojekter på mere borgerrettede
områder.
Etablering af aktivitetsbaserede arbejdspladser inden for øvrige områder ud
over kontor og administration kan være næste skridt. Dette forudsætter dog
lokal opbakning på de enkelte institutioner, hvilket kan være svært uden
daglig gang på lokaliteten. Erfaringer med aktivitetsbaserede arbejdspladser
viser, at medarbejdere har tendens til at søge tilbage i vante rammer, hvis der
ikke følges op på det nye koncept og sikres effektiv forandringsledelse.

Udvalgt kommunecase – Brugersamspil og kommunikation
Struktureret brug af kundetilfredshedsundersøgelser sætter brugeren i centrum og
muliggør tilpasning af serviceydelser
Tiltag

Gevinster

Udarbejdelse af kvartalsvise kunderapporter

Kvalitative gevinster

Kommunens tværgående enhed for udvendigt vedligehold og tekniske
installationer samt øvrige facility management-serviceydelser for dele af
kommunen udarbejder hvert kvartal en ”kunderapport” for hver fagforvaltning.

►

Brugen af kunderapporter sikrer, at data, nøgletal og brugertilfredshedsundersøgelser løbende bringes i anvendelse og kan give værdi i
relationen mellem leverandør og kunde/bruger.

Kunderapporterne tjener til struktureret kommunikation og videndeling om
serviceleverancen mellem leverandør og kunder/brugere.

►

Kommunen oplevede, at kunderne i starten var positive over for
kunderapporterne, men efterhånden er tilliden til facility managementserviceleverancen øget, hvormed opmærksomheden om
kunderapporterne daler.

►

Brugen af kunderapporter kan understøtte arbejdet for etablering af et
robust datagrundlag på tværs af kommunens ejendomme, idet
efterspørgslen efter nye nøgletal kan give anledning til en øget
dataindsamling og -anvendelse.

Indholdet i rapporterne tilpasses løbende behov og ny viden og data om
brugen af forvaltningens ejendomme i det respektive kvartal. Endvidere følges
udviklingen på en række kerneområder i kommunens brug af ejendomme.
Rapporterne fungerer således også som en kilde til videndeling om
igangværende tværgående projekter.
Når kommunens facility management-system er fuldt implementeret, er det
målet, at kunderapporter skal genereres automatisk.

Rapporternes indhold
Rapportens indhold tilpasses løbende efter efterspørgslen og som følge af
ændringer i datagrundlaget. På nuværende tidspunkt indeholder rapporten
bl.a. resultater af kundetilfredshedsundersøgelser på forskellige facility
management-serviceydelser, analyse af sagsbehandlingstider, særlige sager
i fokus, oversigt over planlagt vedligehold, nye bygninger overgået til drift,
særlige indsatser og puljer, resultater af central energiovervågning, herunder
status på besparelser, udvalgte nøgletal for bygningsporteføljen, juridiske
sager i fokus, igangværende analyser på ejendomsområdet og
kundetilfredshed samt planlagte vedligeholdelsessyn.
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Potentielle udfordringer
Det er en udfordring kontinuerligt at sikre relevant indhold i kunderapporterne,
så disse fortsat fungerer som et dialogværktøj og ikke kun som
dokumentation af serviceleverancen.
Samtidig er det en udfordring, der løbende kræver opmærksomhed, at sikre,
at rapporterne understøttes i større grad af data, hvormed indholdet kan
automatiseres, så udarbejdelsen ikke udgør en unødig administrativ byrde.

Udvalgt kommunecase – Brugersamspil og kommunikation
Borger- og brugersamspil gennem socialt fokus i opgaveløsningen
Tiltag

Gevinster

Socioøkonomisk fokus i kantinedriften

Kvalitative gevinster

Kantinedriften, der har været underlagt og drevet af Center for Beskyttet
Beskæftigelse siden 2012, anvender i vidt omfang borgere på aktivering og
tilskudsordning som supplement til den faste besætning. Der er således tale
om løft af en regulær kommunal kerneopgave som led i en klassisk facility
management-serviceydelse, hvor der ofte er ansættelser på særlige vilkår.

►

Der ydes et socialøkonomisk bidrag til dele af kommunens
kerneforretning, nemlig at tage vare på egne borgere. Såfremt
løsningerne ikke var etableret som del af facility management-området i
kommunen, ville alternative løsninger under alle omstændigheder skulle
tages i brug.

Formålet og mantraet er at gå ”Fra beskyttet beskæftigelse til støttet
beskæftigelse”. Det forsøges herunder at skabe tillid og tiltro mellem lederen
og borgeren for derved at give den enkelte en mulighed for at træde ind på
arbejdsmarkedet.

►

På denne vis skabes værdi for kommunen og i særdeleshed for den
enkelte, der, for så vidt angår kantinedriften, får både sparring, support
og hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

►

Samtidig bidrager det positivt til branding af kommunen generelt som
socialt bevidste og til stede for borgere og udsatte personer.

Den enkelte omfattede borger er i centrum for løsningen, hvor værdiskabende
arbejde er midlet. Lederen fortsætter således også efterfølgende som mentor
for den enkelte, i det omfang de flyttes ud til øvrige organisationer eller
virksomheder og i stedet udfører værdiskabende arbejde her.

Potentielle udfordringer

Nyttejobordning til forældreopgaver

Kantinedrift

Ligeledes med fokus på det værdiskabende element anvendes i muligt
omfang lokale borgere på overførselsindkomst som alternativ til inddragelse
af forældre i mindre opgaver i daginstitutioner og på skoler.

For kantinedriften vil den primære udfordring ligge i, at det tilskudsstøttede
personale ikke har samme faste fokus på kantinedriften, og at man derfor
altid skal kunne garantere stabil drift med fast personale. Dette begrænser
udviklingsmulighederne i løsningen, men skaber derimod et trygt og risikofrit
miljø for de omfattede.

Formålet er at få folk i gang på arbejdsmarkedet og samtidig sikre
værdiskabende drift i kommunen. For den enkelte omfattede betyder det
arbejde, der giver synlig værdi lokalt, og som anerkendes i lokalområdet.
Arbejdet, som typisk består af løbende gå-til-hånde-opgaver, koordineres af
kommunen og sker efter løbende dialog med og accept fra fagforeninger.
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Nyttejobordning
For så vidt angår nyttejobordningen forudsætter succes samarbejde og
kontinuerlig accept fra fagforeningerne, således at kommunen ikke tvinges ud
i uoverensstemmelser om mulig konkurrenceforvridende virksomhed m.v.

Øvrige kommuneeksempler – Brugersamspil og
kommunikation
Anvendelse af QR-koder i bygningsdriften

Flere kommuner inddrager brugere gennem QR-koder i drift og
vedligehold af bygningerne, sådan at de nemt og på vejen kan
anmelde skader og mangler.
QR-koderne udbredes til nye områder i forbindelse med optegning og 3Dmodellering af ejendommen og starter typisk på rådhuset som et pilotprojekt.

Track & trace af indmeldte opgaver
En kommune arbejder med at indføre track & trace-løsning over
for brugerne.

Digital borgerinteraktion via kommunens app
I en kommune har borgere mulighed for at melde opgaver ind via
kommunens app, som modtages hos Rådhuset.
Her videresendes opgaven til teamlederen, der fordeler og identificerer, om
det er en standardopgave, et bestillingsarbejde eller regningsarbejde.
Således sikres en strømlinet indgang til kommunens facility management og
hurtig videredelegering af opgaverne til den relevante facility managementmedarbejder.

På denne måde kan den enkelte bruger følge med i fremdrift af indmeldte
opgaver, og feedback kan indhentes direkte fra den enkelte bruger løbende.
Denne brugerfeedback sammenholdes med udarbejdelse af serviceaftaler
for opgaveområderne.

Brugeradfærdspåvirkning i affaldshåndteringen
En kommune arbejder struktureret med at understøtte
miljøhensyn i affaldshåndteringen.
Bl.a. har kommunen valgt at fokusere på brugeradfærd i børnehøjde.
Kommunen har således gjort affaldshåndtering til et årligt tilbagevendende
tema i daginstitutioner og 1. klasser. Her startes kampagner og den årlige
”Skraldiade”, hvor mere end 1.000 børn i kommunen senest har arbejdet
med affald og genbrug.
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Én indgang til facility management i kommunen

En kommune arbejder frem mod etablering af én
systemunderstøttet brugerflade til kommunens facility
management, uanset hvilken leverancemodel der ligger bag i den
enkelte forvaltning.
Via denne ene kanal kan henvendelser så distribueres, alt efter hvilken
opgavetype der er tale om, og hvem der skal udføre den, jf. leverancemodellen. På den måde konsolideres data som følge af henvendelserne,
ligesom kunder og brugere ikke skal forholde sig til de forskellige
leverancemodeller, der ligger bag systemet.

