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1. Indledning
Direktionen besluttede på deres møde den 7. juni 2012 kommissorium for arealeffektivisering og 
styring af kommunale ejendomme. I kommissoriet står blandt andet, at formålet med nedsættelse 
af arbejdsgruppen1 er at få belyst ”.. hvordan … opgaver kan organiseres, hvilke opgaver den skal 
indeholde og hvordan snitfladerne til andre opgaver afgrænses og udviklingsmuligheder 
beskrives.”

Endvidere blev der i forbindelse med budget 2013 besluttet ”..at der i 2013 skal etableres en fælles 
enhed til varetagelse af lokale- og arealadministration, der skal sikre en mere optimal udnyttelse af 
kommunens bygningsmasse og bilpark. I tilknytning hertil undersøges mulighederne for 
anvendelse af elbiler.”

På direktionens møde den 6. december blev det besluttet, at det forventes, at beskrivelsen af 
modellerne ledsages af økonomiske konsekvensvurderinger der angiver, hvilket økonomisk 
rationale der er knyttet til modellen. 

For ikke at lave et overlap af andre processer er det valgt ikke at belyse mulighederne for 
anvendelse af elbiler, da dette bliver beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af kommunens 
bilpolitik.

For at belyse ovenstående har arbejdsgruppen - ud fra den viden arbejdsgruppen på nuværende 
tidspunkt har - valgt at illustrere, hvor de opgaver2, som kan ligge i et fælles ejendomscenter, løses 
i dag. Dernæst beskrives fordele/ulemper, udviklingsmuligheder og snitflader i forhold til at placere 
opgaven i et fælles ejendomscenter.  Dernæst beskrives arbejdsgruppens anbefaling samt de 
økonomiske potentialer der er i forhold til dette. Til sidst er kort beskrevet, hvad der kan arbejdes 
videre med i den efterfølgende proces. Det er valgt at lægge beskrivelser af de forskellige modeller 
som bilag, ligesom særlige forhold omkring havnen og opmærksomhedspunkter i forhold til 
vedligeholdelsesbudget belyses her.

Nærværende er skrevet til direktionen, når det skal videre til politisk behandling, kan det overvejes 
om dokumentet skal tilpasses.

2. Metode
Til brug for udarbejdelse af beslutningsgrundlaget har arbejdsgruppen indhentet en række 
informationer fra andre kommuner, afholdt en række møder med Mikkel Munk fra Implement 
(tidligere Deloitte). Inspiration har arbejdsgruppen blandt andet hentet fra et besøg ved Esbjerg og 
Silkeborg Kommuner. Esbjergs organisering af en fælles ejendomsenhed tager udgangspunkt i 
fagforvaltningsmodellen og Silkeborg tager udgangspunkt i Facilitites Management- modellen. 
Disse input er blevet bearbejdet og danner grundlag for beskrivelsen.

3. Svendborg kommunes organisering af opgaver, som kunne ligge i et fælles 
ejendomscenter
I forholdt til et fælles ejendomscenter har arbejdsgruppen vurderet, at nedenstående opgaver med 
fordel kunne samles. Opgaverne opdeles i tre forskellige kategorier med udgangspunkt i opgavens 

1 Deltagere i arbejdsgruppen - se bilag 1
2 Det bemærkes at opgaverne er overordnet og at en nærmere specificering vil være en del af den 
efterfølgende proces, når der er truffet beslutning om hvor stort det fælles ejendomscenter skal være.
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formål og karakter. Det angives endvidere med afkrydsning, om de respektive direktørområder i 
Svendborg Kommune deltager i opgaven i dag.

Opgaverne opdeles i disse kategorier:

1. Administrative funktioner
2. Myndighedsopgaver 
3. Servicefunktioner og ressourcer 

3.1. Administrative funktioner
Opgaverne her er kendetegnet ved placering i den administrative organisation. Løsning af 
opgaverne forudsætter typisk specialiserede kompetencer indenfor byggeri, økonomi, planlægning 
og jura.

En samling af disse opgaver i et fælles ejendomscenter forudsættes at kunne give en bedre 
udnyttelse af de specialiserede kompetencer og en højere grad af sikkerhed for, at kompetencerne 
bliver udviklet og er til stede i den tværgående opgaveløsning.

Hvilke direktørområder/opgaver vil blive berørt ved en evt etablering af et fælles ejendomscenter?
Opgave / direktørområde Økonomi og

Arbejds-
marked

Børn og
Unge

Kultur,
Erhverv og
Udvikling

Miljø og
Teknik

Social og
Sundhed

Nybyggeri, tilbygninger og renovering X X

Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger x X X X x

Indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger X X X X x

Energieffektivisering X

Udlejning - plejeboliger, socialt, ældre m.v. x

Udlejning til erhverv mv. (havnearealer) X

Udlejning af kommunale bygninger og arealer X X

Udlån af kommunale bygninger og arealer. Eks. 

CSV på Rutebilsstation

X X

Forpagtning X

Køb/salg af bygninger og arealer X

Jordforsyning - Køb/salg af jord til byudvikling - 

herunder også erhvervsjord

X

Forsikring og risikostyring X

Kommunens egne lejemål (kommunen som lejer) X X X X X

Arealeffektivisering /bygningsanvendelse X X X X X

Inventar (overblik/lagerstyring) X X X X X
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3.2. Myndighedsopgaver
Opgaverne er ligesom de administrative funktioner kendetegnet ved en placering i den 
administrative organisation. Rationalet ligger i, at opgaverne i nogen udstrækning trækker på de 
samme specialiserede kompetencer.

Hvilke direktørområder/opgaver vil blive berørt ved en evt etablering af et fælles ejendomscenter?
Opgave / direktørområde Økonomi og

Arbejds-
marked

Børn og
Unge

Kultur,
Erhverv og
Udvikling

Miljø og
Teknik

Social og
Sundhed

Huslejenævn X

Ekspropriation (Planlov og Vejlov) X X X

Styringsdialog og tilsyn med almene boligorg. X X X X X

Indberetning af skema ABC, kommunegaranti m.v. 

– almene boliger/støttesagsbehandling 

X X X

3.3. Servicefunktioner og ressourcer
Opgaverne er typisk decentralt placeret, men afgrænset fagligt i forhold til de kommunale 
kerneopgaver på institutioner m.v. Opgaverne er ressourcetunge, hvilket indebærer, at samling i et 
fælles ejendomscenter vil have mærkbare konsekvenser for ledelsesopgaven og den økonomiske 
kompetence decentralt.

Rationalet ligger i de stordriftsfordele der vil være i muligheden for disponering af ressourcer og 
kompetencer på tværs af sektorer. Det vurderes, at centralisering af ledelsesopgaven bedre vil 
kunne understøtte udviklingen af det faglige kompetenceniveau for de respektive 
personalegrupper.    

Hvilke direktørområder/opgaver vil blive berørt ved en evt etablering af et fælles ejendomscenter?
Opgave / direktørområde Økonomi og

Arbejds-
marked

Børn og
Unge

Kultur,
Erhverv og
Udvikling

Miljø og
Teknik

Social og
Sundhed

Rengøring X X X X X

Tekniske serviceopgaver X X X X X

Kantine X X X

Betjentfunktion X X

Kommunale biler  X X X X X

Veje og grønne arealer (både med og uden 

bygninger). (En del af dette er udliciteret)

X X X X X

Befordring – bredt X X X

4. Fælles ejendomscenter
I ovenstående er den nuværende organiseringen af de opgaver, som kunne placeres i et fælles 
ejendomscenter illustreret. I dette afsnit vil opgaverne blive beskrevet i forhold til fordele/ulemper 
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og udviklingsmuligheder ved at placere disse opgaver i et fælles ejendomscenter.  Efterfølgende 
beskrives snitflader.

4.1. Vurdering af de enkelte opgaver i forhold til at indgå i et fælles ejendomscenter.
Opgave / direktørområde Fordele ved at indgå i et fælles 

ejendomscenter 
Ulemper ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Administrative funktioner:

Nybyggeri, tilbygninger og renovering Ansvaret er samlet et sted, hvilket giver optimal 
overblik over kommunens samlede 
bygningsmasse og den tilhørende økonomi.

Viden og ekspertise samles et sted.

Hurtigere sagsgang.

Fokus på drift venlige løsninger

Stordriftsfordele.

Samling af administrative personaleressourcer 
giver rationelle og effektive arbejdsgange samt 
større robusthed.

Fagområder kan bruge tiden på deres 
kerneopgaver.

Bedre mulighed for at optimerer 
arealanvendelsen.

Gode læringsmuligheder og kompetenceudvikling 
ved fagligsparring i en fælles ejendoms adm.

Hvis organiseringen af pedeltjeneste som 
den er i dag fastholdelse, hindres 
dannelse af tværgående pedelkorps til 
varetagelse af tværgående akutopgaver 
og vanskeliggør håndtering af særlige 
indsatsområder.

Ind- og udvendig vedligeholdelse af 

kommunale bygninger 

Ansvaret er samlet et sted, hvilket giver optimal 
overblik over kommunens samlede 
bygningsmasse og den tilhørende økonomi.

Ensartet vedligeholdsniveau

Optimal bygningsvedligehold for de afsatte midler 
og dermed størst mulig sikring af den
bygningsmæssige kapital

Optimal mulighed for samlede udbud og 
funktionsudbud (typisk besparelse 10 – 15%)

Samling af administrative personaleressourcer 
giver rationelle og effektive arbejdsgange, samt 
større robusthed.

Fagområder kan bruge tiden på deres 
kerneopgaver.

Ingen decentralisering af området, og 
dermed en vis risiko for mindre ejerskab 
og ansvarsfølelse for området.

Hvis organiseringen af pedeltjeneste som 
den er i dag fastholdelse, hindres 
dannelse af tværgående pedelkorps til 
varetagelse af tværgående akutopgaver 
og vanskeliggør håndtering af særlige 
indsatsområder.

Der vil være uændret økonomi til 
vedligeholdelse af bygninger. Bygninger 
som i dag vedligeholdes på et højere 
niveau vil blive vedligeholdt på et 
vedtaget niveau for alle kommunens 
bygninger. Omvendt vil bygninger som i 
dag ikke vedligeholdes blive løftet.

Energieffektivisering Bygningsvedligehold af alle kommunale 
ejendomme (klimaskærm og installationer)

Udarbejdelse af tilstandsrapporter på alle 
kommunale bygninger, herunder drifts- og
Vedligeholdelsesplaner.

Ajourføring af samlet ejendomsregister

Planlægning og gennemførelse af ny-, om- og 
tilbygningsprojekter på kommunale ejendomme

Energibesparende projekter i kommunale 
ejendomme – bedre mulighed for rummelige 
projekter.

Bedre overblik energiforbrug / fakturaer til kontrol. 

Det forventede store pres på energi- og 
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Opgave / direktørområde Fordele ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Ulemper ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

energieffektiviseringsområdet, påkalder sig klart 
et behov for central styring af området.
Sammenlægning af budgetansvar for udgifter til 
energieffektivisering og de variable udgifter til 
forbrug, i det fælles ejendomscenter, indeholder 
en styringsmæssig forenkling og giver sikkerhed 
for real økonomisk sammenhæng.  

Innovativ tænketank. Denne måde at inddrage 
borgere/virksomheder anvendes på andre 
områder.(udviklingsmuligheder)

Udlejning - plejeboliger, socialt, ældre 

m.v. 

Det er generelt en fordel, at boligudlejningen er i samme forvaltning som både de faglige 
afdelinger, der har kendskab til målgrupperne og teknisk serviceafdeling, af hensyn til både 
økonomien omkring boligerne og til opgaveløsningen omkring borgerne. 

Det vurderes, at en yderligere professionalisering af den nuværende boligadministration 
formodentlig vil skulle ske i en organisation med specialiseret viden baseret på et meget stort 
antal udlejningsboliger – eksempelvis et boligselskab.

Udlejning til primært erhverv m.v 

(havnearealer og bygninger) 

Havnearealer og bygninger.

Én indgang uanset erhverv/anden lejer.
Ens lejepolitik (priser)
Samlet overblik i ejendomssystem/regnark.
Deling af viden på kontraktområdet.
Fælles behov for juridisk bistand.
Fælles krav til opkrævningssystem.

I forhold til havnen knytter nogle 
lejekontrakter sig til havnerelateret 
omsætning. Her er det væsentligt med en 
tæt viden omkring havnens 
økonomistyring.

Se endvidere ”Særlige forhold omkring 
havnen” i bilag 2.

Udlån af kommunale bygninger og 

arealer 

Eks. CSV på Rutebilsstation

Samlet overblik over ledig bygningsmasse, så der 
ikke igangsættes nybyggeri når kommunen har  
ledige lejemål. 

Udarbejdelse af fælles strategi for udlejning og 
udlån af bygninger.

Udarbejdelse af lejekontrakter samlet et sted – 
opnå ekspertise.

Decentral selvstændighed begrænses.

Forpagtning Nemmere samarbejde på tværs af fagpersoner. 

Ensrettede svar på henvendelser fra 
borgere/erhvervsliv om ønskede arealer. 

Giver et bedre overblik hvad arealer må anvendes 
til ud fra erhvervs og planafdelingens ønsker. 

Mulighed for standardiserede kontrakter, priser og 
regler. 

Nemmere kommunikation omkring ideer til 
udvikling af udlejning/forpagtninger. 

Godt indblik i kollegaers arbejdsområder.

Bruge egne arealer i stedet for at leje af eksterne.

Natur og Klima vil fortsæt være placeret 
under Miljø og Teknik, svært at bevare 
den daglige kontakt

Køb/salg af bygninger og arealer Samlet overblik over den aktuelle bygningsmasse 
og derved om der kan ske interne rokeringer 
indenfor den ledige bygningsmasse inden salg.

Godt kendskab til de enkelte bygninger, arealer 
og deres tilstand. 

Samme stab der har tilsyn og vedligeholder 
bygningen, når den er tom, som når den er i drift.
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Opgave / direktørområde Fordele ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Ulemper ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Opnå ekspertise omkring ejendomshandlens 
facetter.

Der gøres mindre brug af ejendomsmæglere.

Bedre markedsføring.

Jordforsyning 

Køb/salg af jord til byudvikling - 

herunder også erhvervsjord

Udarbejdelse af køb-/salgskontrakter mv. kunne 
samles her.

Samlet overblik over ledige arealer.

Køb og salg er tæt knyttet til fysisk 
planlægning, hvor det skal sikres, at der 
er nødvendige arealer til den overordnede 
udvikling af kommunen.

Opgaven hænger nøje sammen med 
udvalget for Kultur og Plan samt 
Erhvervsudvalgs virke for den 
overordnede udvikling af kommunen.

Forsikring & Risikostyring 

Svendborg Kommune er stort set 
selvforsikret. Dvs. at Forsikring & 
Risikostyring selv løser størstedelen 
af kommunen forsikrings spørgsmål.

For så vidt angår ejendomme er der i forsikrings- 
og risikostyringsopgaven flg. sammenfald:

- fuldstændigt overblik over kommunens 
ejendomme i forhold til kommunens forsikrings 
portefølje (bygning/løsøre).

- løbende ajourføring af forsikrings portefølje i 
forhold til køb/salg af ejendomme.

- overblik over igangværende byggeprojekter i 
forhold til entreprise forsikring.

- løbende vurdering af om kommunens bygninger 
overholder retningslinjer for risikostyring (sikring 
af bygninger)

- mulighed for at komme tidligt på banen i 
forbindelse med nyt byggeri (sikring)

Udviklingsmuligheder:
-Systemunderstøttelse i et fælles 
ejendomssystem.

Opgaven Forsikring og Risikostyring bør 
holdes samlet, hvorfor forebyggelse og 
forsikring, der ikke vedrører ejendomme - 
som eksempelvis ansvar og arbejdsskade 
– ikke bliver styrket. 

Kommunens egne lejemål Ekspertise til forhandling af lejekontrakter vil være 
til stede, og det vil kunne sikre ensartede forhold i 
forhandlingen af kontraktvilkår.
Der vil kunne sikres et overblik ift muligheder for 
at bruge lokaler i egne bygninger.

Samlet kendskab til bygningerne.

Arealeffektivisering 

/bygningsanvendelse

Ved at samle ansvaret for arealeffektivisering – vil 
der være et centralt og tværgående overblik over 
arealer/ledige arealer, som vil kunne bruges i 
stedet for at leje sig ind. I forhold til denne opgave 
vil det være væsentligt at sikre 
sanktionsmuligheder ift at udnytte eksisterende 
arealer i stedet for at leje nye.

Inventar (overblik/lagerstyring) Pt eksisterer der ikke noget centralt overblik over 
ledigt inventar. Ved at samle ansvaret og 
overblikket over ledigt inventar, vil der kunne 
være en forbedret udnyttelse af inventar der kan 
genbruges.

Myndighedsopgaver:

Huslejenævn/beboerklagenævn Opgaveløsning i forhold til huslejenævn 
og beboerklagenævn er at vurdere og 
træffe beslutning i sager, hvor der opstår 
uenighed mellem lejer og udlejer. Begge 
nævn kræver en formand som er jurist. 
Den administrative opgave er at 
sekretariatsbetjene de to nævn samt 
borgerne.
 
Der kan være habilitetsproblemer ved at 
lægge huslejenævn/beboerklagenævn og 
udlejning til plejeboliger, socialt, ældre 
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Opgave / direktørområde Fordele ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Ulemper ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 
sammen i et fælles ejendomscenter.

Ekspropriation Kommunen har få ekspropriationssager. Da 
ekspropriationssager proceduremæssigt er tunge 
sager, vil en samling af ekspropriationssager et 
sted kunne udnytte og udvikle kompetencer i 
huset og mindske brug af rådgivere.

Der er flere forskellige typer af 
ekspropriationssager og mange 
forskellige problemstillinger

Styringsdialog og tilsyn med almene 

boligorg. 

Behovet for inddragelse af specialiserede 
kompetencer på tværs af den administrative 
organisation vil kunne reduceres. Dette vil 
indebære en forenkling af ledelsesopgaven, især 
hvad angår det kommunale legalitetstilsyn med 
enkeltdispositioner i de almene 
boligorganisationer; herunder juridisk tilsyn, 
økonomisk tilsyn, tilsyn med udlejning samt 
teknisk tilsyn.

En stor del af opgaveløsningen har et 
strategisk fokus på tværgående 
samarbejde og intern koordinering 
mellem såvel direktørområderne som 
boligorganisationerne.
Således er alle direktørområder involveret 
i samarbejdet med den almene sektor, 
særligt i forhold til indgåelse og 
eksekvering af (helhedsorienterede) 
aftaler f.eks. fysiske helhedsplaner, 
boligsociale helhedsplaner, aftaler om 
driftsstøtte/kapitaltilførsel, nybyggeri, 
særlige udlejningsaftaler, boligsocial 
anvisning mv. 

Indberetning af skema ABC, 

kommunegaranti m.v. – almene 

boliger /støttesagsbehandling 

 

Kommunal bygherre og kommunal myndighed 
kan adskilles, hvis bygherre/budgetansvar mv 
fortsat forbliver i fagområderne (S&S-regi).

Udviklingsmuligheder:
Anlægsøkonomi, nøgletal i tæt samarbejde med 
Økonomi og M&T rådgivning (herunder eksterne 
rådgivere). Snitflader også til politisk 
sagsfremstilling, afrapportering til politiske niveau.

Servicefunktioner og ressourcer:

Rengøring Samtlige institutioner og afdelinger i Svendborg 
Kommune er i 2012 blevet opmålt og 
kategoriseret i forhold til rengøringsstandard. 
Dette medfører, at der vil være mulighed for 
central styring på et ejendomskontor. 

Der vil være mulighed for bedre vikardækning og 
uddannelsesmuligheder. 

Ét ansættelsessted vil give medarbejderne 
mulighed for lettere rotation og 
avancementsmuligheder - tid og opgaver. 

Ulempen kan være at ejerskab og 
arbejdsglæde til afdeling og institution kan 
blive overfladisk, hvis der sker for megen 
omflytning.

Tekniske service Mulighed for styrkelse af den specialiseret 
faglighed og mulighed for faglig sparring.

Overordnet planlægning af opgaverne, fælles 
samdrift og indkøb.

Tværgående prioritering i 
spidsbelastningssituationer/ved akutopgaver.

Mulighed for ejerskab til hele kommunen, og ikke 
kun til enkelt matrikel 

Mindre spildtid, når funktioner på flere 
nærliggende matrikler
Sæsonplanlægning, ferieafløsning 
reduceres/undgås

Effektiv udnyttelse på tværs af afdelinger og 
institutioner af de tekniske serviceledere. 

Havnens opgaver i højsæson vil kunne prioriteres 
ind i et samlet korps. Dog skal man være 
opmærksom på de specielle funktioner der skal 
løses på havnen.

Ulempen kan være, at fællesskabet til 
skolens virke og drift forsvinder. På flere 
skoler er Teknisk Serviceleder med i 
skolens ledelsesteam – hvilket opleves 
som givtigt for skolens helhed.   

Risiko for at detaljeret kendskab til 
decentrale institutioner mangler.

Personlige relationer kan forsvinde.

I forhold til havneområdets funktioner 
varetager det tekniske personale også 
funktioner i form af: Kranfører, 
lodsbådstjeneste, ISPS-overvågning m.v. 
Se endvidere bilag 2 med beskrivelse af 
særlige forhold omkring havnen.
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Opgave / direktørområde Fordele ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Ulemper ved at indgå i et fælles 
ejendomscenter 

Teknisk service vil kunne varetage alle opgaver i 
et givent geografisk område på samtlige 
kommunale ejendomme. 

Kantine Kantine funktionen er i dag fordelt på flere 
områder. Den kunne med fordel samles under en 
ledelse med fælles samdrift og indkøb af varer 
samt fleksibilitet i forhold til bemanding. 

Der kan være risiko for at løbende 
akutopgaver til møder – kaffe og brød fra 
kantine ikke vil blive varetaget.

Betjentfunktion Nogle steder fylder den sikkerhedsmæssige 
opgave meget. Hvis denne opgave samles skal 
det sikres at de uddannelsesmæssige 
kompetencer er til stede. 

Fordelen ved en samling vil være større 
fleksibilitet.

Hvis betjentfunktionen evt. tænkes sammen med 
de tekniske serviceopgaver vil dette give synergi i 
forhold til bemanding og opgaveløsning. Dog skal 
der være fokus på det sikkerhedsmæssige 
aspekt. 

Den decentrale selvbestemmelse 
forsvinder.

Risiko for manglende fokus på den 
sikkerhedsmæssige opgave.

Kommunale biler  Samlet overblik over hvilke og hvor mange biler 
kommunen har. 

Sikring af samlet strategi, optimering og 
stordriftsfordele. 

Samling af ansvaret for bilerne vil kunne ses i 
sammenhæng med et samlet ansvar for 
kommunens ejendom og skabe et overblik at 
kommunens bilpark.

Udviklingsmæssigt vil der måske kunne 
forhandles bedre leasingsaftaler, når hele 
bilparken ses i sammenhæng.

Stordrift med reparation/vedligeholdelse af biler.

Rokade med biler således at de er på steder hvor 
behov er størst.

Rokade med biler kan give mindre km for hver 
enkelt bil kan have indflydelse på 
gensalgsværdien

Ulempen ville kunne være at den 
personlige ansvarlighed og råderum i 
forhold til bilerne forsvinder.

Veje og grønne arealer (både med og 

uden bygninger)

(En del af dette er udliciteret)

Samlet overblik over grønne arealer, veje m.v. 

Tværgående koordinering og styring af 
vedligeholdelse.

Samlet overblik vil give mere fordelagtige 
udbudsvilkår.

Mulighed for styrkelse af den specialiserede 
faglighed og mulighed for faglig sparring.

Naturpleje ift. f.eks interesse organisationer.

Befordring - bredt Samlet tværgående overblik og koordinering over 
befordringsopgaven bredt i kommunen.

Samlet overblik vil give mere fordelagtige 
udbudsvilkår.

4.2 Snitflader
Placeres ovenstående opgaver i et fælles ejendomscenter skal der i forhold til 
forpagtningsopgaven, køb/salg af bygninger og arealer være fokus på snitflader med By, Plan og 
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Erhverv hvor en koordinering skal sikres. Blandt andet i forhold til udvikling af salgsfremme, 
boligmesser, erhvervsvirksomheder. Endvidere skal overflødiggjorte vejarealer inden salg vurderes 
i Veje samt i Byg, Plan og Erhverv. (Salg af vejarealer ligger pt i Miljø og Teknik).

Vedr. Jordforsyning - køb/salg af jord til byudvikling - herunder også erhvervsjord. Her vil det være 
vigtig at opkøb af jord til byudvikling sker i et tæt samarbejde med Byg, Plan og Erhverv/ 
Jordforsyningsgruppen.

I forhold til opgaven ”Styringsdialog og tilsyn med almene boligorganisationer” er det vigtigt, at 
være opmærksom på at de medarbejdere, der bidrager til opgaven, i varierende omfang arbejder 
med andre opgaver, der ikke er beslægtet. Relevante opgaver og personale følger således ikke 
hinanden i forholdet én til én.

Ses der på de tekniske serviceopgaver er der snitflader til f.eks. Hede/Danmark og 
rengøringskorpset (og visa versa). 

Den praktiske vedligeholdelse af de kommunale biler varetages nogle steder af betjentfunktionen. 
Hvis de to opgaver ikke samles i et fælles ejendomscenter, er det vigtigt at forholde sig til denne 
snitflade. 

5. Anbefaling fra arbejdsgruppen
Ud fra et økonomisk, fagligt og kvalitetsmæssigt synspunkt anbefaler arbejdsgruppen:

 At etablere et fælles ejendomscenter indeholdende opgaver fra kategorierne: administrative 
funktioner, servicefunktioner og ressourcer.  

 Dog anbefales det ikke, at samle havneområdets opgaver og jordforsyning i et fælles 
ejendomscenter. Da det vurderes at ulemperne her vil være større end fordelene.

 I forhold til udlejning - plejeboliger, socialt, ældre m.v. anbefales det endvidere. At foretage 
en yderligere vurdering af om en adskillelse af boligudlejning, teknisk service af 
udlejningsboliger samt den faglige opgaveløsning omkring lejerne vil føre til en øget 
effektivisering/professionalisering af boligadministrationen og om det vil medføre 
socialfaglige komplikationer. 

Et fælles ejendomscenter med den anbefalede opgaveportefølje vil sikre overblik, stordriftsfordele, 
professionalisering i løsning af opgaverne og sikre et tværgående fokus på ejendomme og bilpark 
som helhed samt relaterede opgaver. Hertil er det selvfølgelig væsentligt at bemærke, at det er 
nødvendigt med en administration, som kan understøtte dette arbejde. I forlængelse af denne 
anbefaling vil arbejdsgruppen gerne præcisere vigtigheden af, at et fælles ejendomscenter bliver 
implementeret på et åbent og ordentligt grundlag (se endvidere fokuspunkter til den videre proces).

Det fælles ejendomscenter anbefales placeret under Økonomiudvalget. Dette ud fra den 
betragtning at det fælles ejendomscenter som stabsfunktion skal sikre en tværgående 
effektivisering og optimering af såvel kommunens bygninger som bilpark. Endvidere skal centret 
sikre en optimal udnyttelse og udvikling af kommunens ejendomsportefølje, vedligeholdelse samt 
optimere arealanvendelsen m.v.
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6. Økonomisk potentiale
I forhold til en økonomisk betragtning vurderer arbejdsgruppen, på baggrund af input fra såvel 
Mikkel Munk, Implement (tidligere Deloitte).og andre kommuner, at der vil være størst økonomisk 
rationale ved at samle alle opgaverne fra kategorierne: administrative funktioner, servicefunktioner 
og ressourcer. Dette understøttes af følgende empiriske analyser. Dansk Facilities Managements 
netværk har med støtte fra BoligfondenKuben udarbejdet en rapport, hvori det anslås, at en 
gennemgribende professionalisering af FM-funktionerne typisk vil kunne give besparelser i driften 
på ca. 10 %3. 

For Svendborg Kommunes vedkommende er der ikke på nuværende tidspunkt overblik over 
budgetter som relaterer til FM. Derfor har ikke været muligt at beregne konkrete bud på et 
økonomisk potentiale. Nedenfor er dog områder, hvor der vurderes at være mulige rationaler 
oplistet - i forhold til denne oplistning, skal der dog gøres opmærksom på at nogle at 
besparelsespotentialerne kan være øremærket andre besparelsespuljer indenfor (udbud, 
energistyring, ejendomssalg mv.).

 Samling af udbud og funktionsudbud 10-15%
 Fælles servicemedarbejder - giver bedre udnyttelse i forhold til institutioner, som idag køber 

håndværkerydelser udefra.
 Energistyring og optimering op til 10% samlet set. 
 Arealeffektivisering - salg af bygninger vil give en indgangsindtægt samt løbende 

besparelse på driftsudgifter
 Forbedret udnyttelse af arealer (lokale- og arealadministration)
 Stordriftsfordele - optimering.
 Besparelser i forhold til generel styring og effektiviseringer. 

7. Fokuspunkter til den videre proces
I nærværende notat er en præcis afgrænsning til andre opgaver ikke belyst - lige som en 
specificering af hvad opgaverne indeholder, ikke er belyst. F.eks. når der står 
”energieffektivisering” er der så indeholdt forbrug (el, vand, varme). Skal forbrug ligge i den fælles 
ejendomsdrift eller hos brugeren?

Uanset hvilke opgaver der besluttes, at skulle ligge i et fælles ejendomscenter vil der være behov 
for at udarbejde en implementeringsplan, som bl.a. skal belyse: 

 Interessentanalyse
 Kommunikation og informationsstrategi
 Inddragelse af MED-system
 Inddragelse af medarbejdere
 Inddragelse af faglige organisationer
 Præcisering og afgrænsning af opgaver for alle områder. 
 Serviceafdækning/-niveau?
 Kompetenceplan - hvem har ansvaret?
 Hvilken økonomi skal følge opgaven? 
 Intern afregning?
 Hvilken bemanding skal følge opgaven?
 It-system til understøttelse af opgaveløsningen i det fælles ejendomscenter?

3 Due og Stephesen, ”Herre i eget hus”, 2007. Link: http://www.dfm-net.dk/media/file/Herre%20i%20eget%20hus%20-
%20Hovedrapport,%20juni%202007.pdf



12

 Standard for de kommunale bygninger afhængig af anvendelsesformål og behovet for 
bygningerne fremadrettet?

 Overvejelser om budgetprincipper skal justeres, så anlægssager obligatorisk tager stilling til 
udgifter til forebyggende vedligehold?      

Bilag 1- Modeller
Nedenfor belyses 2 meget forskellige modeller for organisering af et fælles ejendomscenter 
(varetagelse af lokale- og arealadministration og styring af kommunens ejendomme). Disse 
modeller er skitseret med udgangspunkt i arbejdsgruppens besøg i Esbjerg og Silkeborg. Esbjerg 
har fagforvaltningsmodellen og Silkeborg har FM modellen. 

Fagforvaltningsmodellen 

Organisatorisk opbygning
Denne model er den mindst mulige model, hvis der skal etableres et fælles ejendomscenter. I 
denne model er bygge- og vedligeholdelsesområdet er placeret under et fagudvalg (M&T), og 
sikrer dermed en større sammenhæng i bygge- og vedligeholdelsesopgaver. Den indledende 
planlægning og programmering af anlæg varetages af fagudvalgene, mens projektering og selve 
opførelsen varetages Miljø og Teknikudvalget.

Til koordinering af anvendelsen af ledige kommunale bygninger og lokaler er der nedsat en 
tværgående lokalegruppe som referer til direktionen. Gruppen sikrer:

 En optimal prioritering af ønsker om genanvendelse eller salg af ledigblevne kommunale 
bygninger og lokaler. 

 Løbende opsamling af information om ledigblevne og kommende ledige kommunale 
bygninger og lokaler. 

 Indsamling og prioritering af forvaltningernes ønsker og behov for ledige lokaler. 
 Etablering af et fyldestgørende beslutningsgrundlag til brug for direktionens prioritering af 

genanvendelse eller salg af ledige bygninger og lokaler.

Køb og salg af fast ejendom ligger under Miljø og Teknik udvalget.

Fagforvaltningen råder over anlægsrammen til bygningsvedligehold i det aktuelle budget. 
Med udgangspunkt i tilstandsrapporter og besigtigelser på de enkelte bygningerer, prioriteres 
opgaverne på den samlede bygningsmasse jfr. samarbejdsaftale mellem fagforvaltning og 
ejendomskontor. Ejendomskontor tager kontakt til de aktuelle afdelinger og institutioner for en 
drøftelse af vedligeholdelsesopgaven. Efter tilbagemelding fra afdelinger og institutioner indstilles 
prioritering til beslutning i fagudvalget. Der samarbejdes via 3 – 4 koordinationsmøder om året med 
brugerne.

Opgaver i modellen
• Nybyggeri, samt om - og tilbygninger
• Udvendigt vedligehold af kommunens ejendomme.
• Tekniske installationer.
• Energibesparende foranstaltninger.
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Økonomisk vurdering
Driftsbudgettet til indvendig vedligeholdelse ligger hos brugerne. Budget til anlæg og udvendig 
vedligeholdelse ligger i ejendomskontoret. M&T sørger for regnskabsaflæggelse - evt. 
mindreforbrug tilgår kassen. I forbindelse med byggeprojekter afsættes automatisk budget til 
vedligeholdelse.

Et økonomisk potentiale for Svendborg Kommune vurderes, at være begrænset da Svendborg 
Kommunes organisering ikke ligger langt fra fagforvaltningsmodellen.

Opsamling på fagforvaltningsmodellen
Styrker/Muligheder  Stor frihed og selvbestemmelse for det enkelte fagudvalg.

 Indflydelse fra de enkelte afdelinger og institutioner.
 Fagpersonerne har ejerskab til ansvaret for bygningsvedligehold i 

de enkelte afdelinger og institutioner.
 Stort kendskab til de enkelte afdelinger og institutioner.
 Tæt på brugerne

Svagheder/Trusler  Samarbejde er meget personafhængigt og dermed også sårbart i 
forhold til fagforvaltning og de enkelte afdelinger og institutioner.

 Stordriftsfordele er begrænset af fagudvalgets område.
 De faglige kompetencer er spredt ud på afdelinger og institutioner, 

der ikke har bygningsvedligehold som primæropgaven. 
 Mange Facilities Management er ikke kerneopgaver og derfor er der 

en risiko for at løsning af disse vil prioriteres ned.

Facilities Management model
Der findes en del forskellige definitioner af Facilities Management (FM), men i Dansk FM-netværk 
definerer man FM sådan:

”Facilities Management er koordineret styring af alle former for fysisk og teknologisk støtte til 
virksomhedens primære arbejdsprocesser: Ejendomme og lokaler, informationsteknologi og 
interne services”.

Dermed kan FM beskrives som en organisationsform og ledelsesdisciplin der styrer alle de 
funktioner, som understøtter organisationens kernefunktioner. FM omfatter således 
støttefunktioner, der ofte først bemærkes, når de ikke fungerer. Det grundlæggende formål med 
FM er et ønske om at styre organisationens infrastruktur og tilknyttede services sådan, at resten af 
organisationen kan koncentrere sig fuldt ud om deres kerneopgaver – det være sig undervisning, 
børnepasning, ældrepleje, administrativ sagsbehandling og alle de andre kernefunktioner en 
kommune varetager.

De enkelte bygnings- eller servicebrugere bestiller opgaven i FM-enheden.

Organisatorisk opbygning
En FM-model vil være et klart signal om en professionalisering af de bygnings- og 
serviceorienterede funktioner, der knytter sig til kommunens kerneopgaver. Det vil samtidig være 
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hensigten at synliggøre, at funktionerne er servicefunktioner, der er baseret på tankegangen om 
udbud og efterspørgsel.

Opgaver i modellen
Anvendes modellen i sin fulde udstrækning kan følgende opgaver placeres i enheden

1. Bygningsrelaterede funktioner (ejendomsdrift)
- Bygninger, vedligeholdelse, om- og nybygning
- Lokaler/arealadministration
- Terræn, grønne områder
- Renholdelse
- Arbejdspladsindretning

2. Service
- Rengøring
- Rådhusbetjente
- Sikkerhed og sikring
- Kantine
- Mødelokaler
- IT
- Erhverslejeaftaler
- Køb og salg af fast ejendom
- Boligadministration

3. Udvikling/projektstrategi
- Strategisk ejendomsprojektudvikling 

Økonomisk vurdering
En professionalisering vil alt andet lige give mulighed for at specialiserede medarbejdere, og 
derved sparer håndværkerudgifter.

Stordriftsfordelene ved alle udbud og indkøb kan – alt andet lige – også forventes at give 
besparelser.

Opsamling på FM-model
Styrker/Muligheder  Overskuelighed og styring

 Stordriftsfordele
 Sikrer sandsynligvis laveste omkostninger, da mængden er størst 

mulig og der er sikkerhed for et volumen, der gør det muligt at 
rationalisere og effektivisere.

 Samling af faglige kompetencer om alle dele af ejendomsdriften – 
både den daglige drift i den enkelte bygning, rådgivning, 
planlægning og udvikling.

 Modellen harmonerer med og ligger ”i forlængelse af” tanken om, at 
driftsafdelingerne skal fokusere på kerneopgaver.

Svagheder/Trusler  Kan betyde mindre frihed for den enkelte afdeling og institution
 Serviceharmonisering kan medføre, at nogle institutioner vil opleve 

et fald i standarden.
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Bilag 2 - Særlige forhold omkring havnen

Svendborg Havn administrerer Svendborg Kommunes erhvervshavn og lystbådehavne. 
Administrationen er i dag decentralt placeret under Havn, Færge- og Sundfart.

Området dækker fysik erhvervshavn og gæstehavn ved Svendborg by samt lystebådehavne, 
anløbsbroer og færgelejer på lokationer fordelt i kommunen på land og øer.
 
Relaterede opgaver set ift etablering af et fælles ejendomscenter er:

 Udlejning (disponering og administration) af arealer og lokaler til erhverv
 Vedligeholdelse af arealer og bygninger
 Vedligeholdelse af havnenes infrastruktur (broer, bolværker og havneværker)
 Vognpark
 Rengøring af havnens facilitetsbygninger, ventesal, færger

Teknisk personale varetager særlige funktioner udover vedligeholdelse:
 Kranfører/lugemand – last- og losning af skibe -
 Snerydning 
 Lodsbådstjeneste, trosseføring
 Levering af vand, el og afhentning af affald - erhvervsskibe
 ISPS-overvågning
 Automatservicering

Teknik- og serviceopgaver er en integreret del af den samlede opgaveløsning.

Lystbådehavnene er kendetegnet ved en massiv sommersæson, der kræver ekstra service og 
tilsyn i forhold til reparationer, rengøring og servicering af gæstesejlere og ved 
sommerarrangementer.

Der skal tages udgangspunkt i opgaven og isoleret vurderes om det giver mening og effektiv 
udnyttelse ved evt. placering under ejendomsenheden. Vurdering skal ske under hensyntagen til 
den synergi og robusthed, som havnen og andre decentrale enheder har. Relevante opgaver og 
personale følger således ikke hinanden i forholdet én til én.

Havnens infrastruktur, herunder el- og vand, er et vikår for havnerelaterede erhvervs-, fritids- og 
kulturaktiviteter. Der er derfor en sammenhæng mellem daglig disponering/snitflade mellem land,- 
kaj- og vandarealer. 

Nogle lejekontrakter knytter sig til havnerelateret omsætning. Et vilkår er derfor en tæt vidensdeling 
mellem kontraktadministration og havnens økonomistyring.
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Bilag 3 - Økonomiske betragtninger

Udgifter til genopretning/ejendomme uden vedligeholdelsesbudgetter. 

Det er en særskilt problemstilling, at den obligatoriske kommunale regnskabsmodel ikke indregner 
den langsigtede virkning af utilstrækkelig forebyggende vedligehold af de kommunale bygninger. 
Det er en kendt sag, at genopretning – ud fra en langsigtet betragtning – er væsentlig dyrere end 
planlagt forebyggende vedligehold, der netop tager sigte på undgåelse af uhensigtsmæssig og dyr 
genopretning.

Man kan sammenligne med de almene boligorganisationer, der lovmæssigt er forpligtet på 
udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og medregning af opsparing (henlæggelser) til formålet i 
resultatopgørelsen. Udgifterne til afholdelse af de konkrete vedligeholdelsesarbejder for opsparede 
midler holdes derimod ude af resultatopgørelsen. Denne model indeholder et incitament til 
bevarelse af ejendomskapital, som ikke er indbygget i den kommunale regnskabsmodel.

At problemstillingen med utilstrækkelig forebyggende vedligehold er generel i kommunerne 
understreges af aftalen om en kvalitetsfond og diverse puljer til genopretning fra 2009, der 
landspolitisk kvitterede på mediedækningen af nedslidte skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg.

Oprettelse af et fælles ejendomscenter vil som udgangspunkt ikke finde ny finansiering til 
forebyggende vedligehold af de kommunale bygninger, hvor der ikke allerede budgetmæssigt er 
afsat midler, eller hvor midlerne ikke er tilstrækkelige til undgåelse af uhensigtsmæssig 
genopretning.

Fordelen ved et fagligt og ressourcemæssigt styrket ejendomscenter ligger i, at der lettere kan 
skabes og vedligeholdes et samlet tværgående systemunderstøttet overblik, der kan optimere 
anvendelsen af de eksisterende midler og tydeliggøre det eventuelle behov for justering af 
budgettet til forebyggende vedligehold, ud fra en langsigtet bæredygtig præmis. Direktionsmål for 
”effektiv og sund økonomi” - som blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. januar 2013 – vil 
således også bedre kunne understøttes. 

Sikring af politisk ejerskab kan overvejes ved formulering af en politisk vedtaget standard for de 
kommunale bygninger afhængig af anvendelsesformål og behovet for bygningerne fremadrettet.

Det kan også overvejes, at budgetprincipper justeres, så anlægssager obligatorisk tager stilling til 
udgifter til forebyggende vedligehold.       
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Bilag 4: Arbejdsgruppe

Deltagere i arbejdsgruppen, som udformede forslag til organisering.

 Viben Kræmmer fra Sekretariatet (Social og Sundhed)
 Andy Nurnberg fra Team Koordinering (Miljø og Teknik)
 Claus Jensen fra Team Bygningsdrift (Miljø og Teknik)
 Elise Hansen fra Børn og Unge
 Nina Lindbjerg fra Team Plan og Erhverv (Kultur, Erhverv og Udvikling)
 Jette Jørgensen fra Svendborg Havn (Kultur, Erhverv og Udvikling)
 Martin Svane fra Økonomi og Indkøb (Økonomi og Arbejdsmarked)
 Sonja Berndt Madsen fra Direktionssekretariatet (Økonomi og Arbejdsmarked - 

projektleder)
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