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Opsamling på høring om et fælles ejendomscenter

Direktionen besluttede den 14. februar 2013, at indstille et fælles 
ejendomscenter (se vedlagte model) med en besparelse på 2 mio. kr. og 
en placering i Økonomiudvalget til politisk behandling. Inden politisk 
behandling har indstillingen været i høring bredt i organisationen frem til 
den 15. april 2013. Nedenstående er en opsamling på de høringssvar der 
er indkommet fordelt på direktørområder.

Børn og Unge
 Ser et rationale i, at lave et fælles Ejendomscenter f.eks. på 

vedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse, så man 
sikre en kontinuerlig vedligeholdelse af disse.

 Ulemper ved centralisering af pedel- og husassistentfunktion pga 
af manglende ejerskab, fleksibilitet på stedet, relation til brugere, 
beboer og varetagelse af flere forskellige typer af opgaver.

 Fordele ved FM model: Mindre håndværksmæssige opgaver er 
problematiske, da det er forholdsvis dyrt, at rekvirere en 
håndværker til små opgaver, vandhaner der drypper, opsætning af 
billeder o.lign.

 Modellen undergraver et velfungerende system - teknisk service- 
og rengøringspersonale sætter pris på tilhørsforhold til 
institutionen, ejerskab, ansvarsfølelse og fleksibilitet.

 Ikke afvisende overfor et ejendomscenter, der servicerer bygninger 
og institutioner der ikke kan forankres lokalt eller håndtere 
specialiserede serviceydelser.

 Foretrækker at besparelsen på 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt 
ud på alle institutioner.

 Forslag om evaluering hvis det besluttes at etablere et fælles 
ejendomscenter.

 Teknisk service- og rengøringsmedarbejdere har også en 
pædagogisk dimension i deres arbejde bevares dette i FM-
modellen? Mange uafklaret spørgsmål.

 Er opmærksom på problematikker ift øget centralisering og et 
lavere serviceniveau, men mener at der skal arbejdes videre med 
idéen om et fælles ejendomscenter.

 Teknisk service benyttes i forbindelse med praktikpladser og det 
kræver viden og forståelse for elevernes særlige problemstillinger.

 Ikke hensigtsmæssigt at flytte den decentral ledelsesret, idet 
muligheden for at handle spontant mistes. 

 Forbehold for forslaget: ledelsesretten afgives, modellen vil ikke 
give de forventede besparelser, frygter at stillingtagen ifm akutte 
situationer overlades til skolelederne, centralisering af f.eks. 
rengøring har ikke fungeret, manglende fleksibilitet, manglende 
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rettidig omhu, manglende helhed på opgaveløsningen. Anbefaling: 
Undersøge hvilke opgaver et ejendomscenter kunne tage sig af, 
teknisk service- og skoleledere repræsenteres i arbejdsgrupper, 
analyse af opgaver, undersøge muligheder for hvordan kommunale 
bygninger kan serviceres f.eks. med udgangspunkt i et lokalområde.

 Positiv ift etablering af et fælles ejendomscenter. I forhold til de 
administrative funktioner kan der ses en stor fordel ved at samle 
overblik og professionalisere. 

 I det daglige opleves det ikke, som om den økonomi der er afsat til 
service, drift og vedligeholdelse på skoleområdet er for stor. Så der 
er nervøsitet for at økonomien til den enkelte institution bliver 
mindre, da der også skal afsættes midler til drift af et 
ejendomscenter.

 Tilslutter forslaget om en grundig implementeringsproces med 
inddragelse. Opfordrer til at implementering faseopdeles, således 
de administrative opgaver først samles derefter servicefunktioner og 
ressourcer.

 Teknisk service er et område med mange serviceaspiranter, job 
med løntilskud, virksomhedspraktikker m.v.

 Forslag om organisering på tværs af direktørområderne for teknisk 
servicemedarbejdere og rengøring, således at der opretholdes et 
lokalt tilhørsforhold f.eks. med udgangspunkt i geografiske områder.

 Sikkerhed kan effektiviseres ved stordriften, ligeledes vil der finde 
besparelser ved at gøre brug af en fælles indkøber.

 Positivt stemt over for oprettelsen af et fælles ejendomscenter og i 
etableringsfasen inddragelse af MED-system og faglige 
organisationer.

 Yderligere belysning af økonomisk rational.
 Peger på fagforvaltningsmodellen.
 Tekniske serviceledere medvirker gerne til at få børnehaver og 

institutioners drift og vedligeholdelse ind under skolernes område, 
da dette vil medføre større fleksibilitet, samt en tryghed i form af en 
sparringspartner for institutioners ledere. 

 Tekniske serviceledere og skoleledere skal repræsenteres i evt. 
arbejdsgrupper vedr. den videre proces.

 Egen økonomi til at kunne prioritere omkring fast ejendom 
forsvinder fra budgettet.

Social og Sundhed
 Belysning af fordele ved decentral placering af pedelfunktionen, 

rengøring og kantine: Nært kendskab, fleksibilitet, hurtig og effektiv 
løsning af problemer, ekstra service, plejepersonalet kan fokusere 
på egne kerneopgaver, korte kommandoveje og direkte 
kommunikation.

 Institutionen er takstfinansieret og det er vigtigt at opgaverne bliver 
løst hurtigt.
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 Decentral rengøring vigtig ift fleksibilitet og løsning af akutte 
opgaver

 Hvis biler skal indgå i en samlet bilpark, så er det vigtigt at bilerne 
fortsat er placeret decentralt.

 Kan se fordele ved at flytte ledelsen af de berørte faggrupper til et 
fælles ejendomscenter, hvor der rent ledelsesmæssigt vil være 
specialviden på feltet. Det vil samtidig give nogle muligheder for 
samarbejde på tværs, og når der f.eks. er sygdom. Her er den 
nuværende form meget sårbare.

 MED-udvalget finder det desuden naturligt, at større udvendige og 
indvendige vedligeholdelsesopgaver koordineres centralt.

 Der bakkes op om forslaget og ser såvel faglige, økonomiske og 
rolleafklarende fordele. I den videre proces er det vigtig med 
inddragelse for at sikre snitfladerne.

 Bekymring for at standarden for vedligeholdelse, kvalitet og 
sikkerhed forringes hvis pedel ikke længere er fast på institutionen.

 Rengøring er en integreret del af plejen og borgerne inddrages så 
vidt muligt i ”Nye veje”

 Bekymringer i forhold til ikke kendt personale på institutionerne.
 Administrationen af de sociale boliger har en hensigtsmæssig 

sammenhæng med myndighedsfunktionerne i Socialafdelingen.
 Ud- og indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hænger 

naturligt sammen med boligudlejning.
 Ift ”Servicefunktioner og ressourcer” ses et rationale ved at samle 

opgaverne ledelsesmæssigt, men det er vigtigt at sikre lokalt 
kendskab, hvor pædagogiske opgaver dog forbliver decentralt og 
dermed friholdes.

 Ift rengøringsområdet er det vigtigt, at der er opmærksomhed på 
ydelser, der i dag leveres af personale ansat til andre opgaver. Fx 
nattevager, der gør rent i ledig tid.

 MED-organisationen forventer at blive inddraget/hørt efter 
yderligere belysning af sagen. 

 Betjentfunktionen er vigtig ift lokalkendskab samt sikkerhed i tilfælde 
af udadreagerende og truende adfærd fra borgerne.

 Forslag om at bruge organiseringen på ældreområdet som 
rollemodel for den nye organisering. Her arbejdes der allerede på 
tværs i afdelingerne.

 Det er positivt, at det tekniske servicepersonale organiseres samlet. 
Det vil gøre arbejdsgangene mere smidige, at teknisk service fx ikke 
skal igennem sektionsledere for at cleare, om teknsik service har tid 
til at hjælpe kollegaerne. 

 Det tekniske servicepersonale ønsker den lille model, hvor man 
ansættes samlet under fx et sekretariat. Det ønskes at højne 
samarbejdet og der ses store muligheder for fx koordinering af 
maskiner. Det er dog vigtigt at understrege, at teknisk service ser 
det som essentielt for et fortsat velfungerende samarbejde, at 
teknisk service er tilknyttet de enkelte arbejdssteder decentralt.
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 Hvis det skal være en FM organisering, så vil det være mest 
hensigtsmæssigt med opdeling af social og sundhed og børn og 
unge, da der er stor forskel på den måde arbejdet udføres på skoler 
og plejehjem.

 Det tilkendegives at være problematisk at fjerne 
boligadministrationen fra blandt andet myndighedsafdelingen og 
socialt fagligt center, da der er i dag er stor fleksibilitet og 
samarbejde med myndighedsafdelingen og socialt fagligt center fx i 
forbindelse med indflytning og når beboere skal afklares. Dette 
tætte samarbejde ville besværliggøres af en centralt placeret 
boligadministration.

 Anser det som mest hensigtsmæssigt at bibeholde 
boligadministrationen decentralt i social og sundhed, med en central 
ledelse i et fælles ejendomscenter.

Kultur og Plan
 Overordnet er fælles ejendomscenter et godt initiativ. Fordele ved at 

centralisere driften af kommunale huse og arealer på tværs af 
direktørområderne

 Ikke en god ide at centralisere driften af Svendborg Idrætscenter 
pga specialfunktioner, forskellige ejerforhold, ejerskab til nuværende 
bygninger

 Nuværende bemanding, sikkerhedsopgave og høje faglige niveau 
hos rådhusbetjente på rådhuset bør fastholdes.

 Køb og salg af fast ejendom herunder jordforsyning varetages bedst 
af erhvervskontakten, således at borgerne og virksomhederne har 
en indgang.

 Idéen om at driftsafdelinger skal koncentrere sig om 
kerneopgaverne findes god og rigtig.

 Savner svar på mange spørgsmål.
 Enig i at opgaverne på Havneområdet skal analyseres nærmere. 

Dog vil det ikke give besparelser at miste synergieffekten, som 
findes i dag, hvor der er samling på flere havnerelaterede opgaver, 
både af praktisk og administrativ karakter. Helheden forsvinder og 
nuværende servicefunktioner kan ikke opretholdes. Desuden vil 
Havnen opleve større sårbarhed ved ferie, sygdom og uddannelse.

 Jordforsyningen bør af planstrategiske årsager forblive i Byg, Plan 
og Erhverv, samt henhøre under det udvalg, som har den politiske 
plankompetence.

 Bekymring for at fleksibilitet, lokalt kendskab i forhold til teknisk 
service og rengøring vil forsvinde. 

 Ideen med et fælles ejendomskontor er fornuftig, idet en fælles drift 
af kommunens samlede bygningsmasse bør kunne give en mere 
ensartet service over for brugerne og et samlet bedre 
bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme. Der vil 
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sandsynligvis være en stordriftsfordel på flere områder, herunder 
indkøb og samdrift.

 Der er flere kommunale huse som bruges af foreningslivet og her 
skal der være opmærksomhed på at tilsyn og rengøring 
administreres i et samarbejde med foreningslivet omkring nogle af 
husene, hvilket rent økonomisk er en fordel for kommunen, og 
hvilket giver brugerne et større ansvar i de lånte lokaler.

 Kan ikke anbefale, at lokalefordeling/booking til foreninger ligger 
centralt, idet prioritering af lokaler skal ske efter 
Folkeoplysningsloven, som naturligt hører hjemme under Kultur og 
Fritid.

Miljø og Teknik
 Sektor-MED i Miljø og Teknik kan støtte, at der dannes et fælles 

Ejendomscenter med afsæt i arbejdsgruppens oplæg og 
indstillingen fra Direktionen. 

 Sektor-MED lægger speciel vægt på, at et kommende 
ejendomscenter kommer til at rumme alle opgaver i relation til 
kommunal areal- og ejendomsadministration, således at centeret 
kan udgøre en handlekraftig, innovativ og operationelt enhed, med 
en klar snitfladeafgrænsning til den øvrige kommunale organisation.

 Sektor-MED lægger endvidere afgørende vægt på, at der med 
etableringen af centeret opnåes en sammenhæng og et overblik 
over alle de opgavetyper, som naturligt hører sammen med drift, 
vedligeholdelse og nyanlæg af den kommunale areal- og 
ejendomsmasse med alle tilhørende servicefunktioner, meget gerne 
suppleret med andre relevante opgaver for centeret, således at der 
via stordriftsfordele kan opnåes synergi og effektivisering i 
opgavevaretagelsen.

 Det er vigtigt for det fælles ejendomscenters succes, at der i det 
politiske udvalg som centeret knyttes op imod er mulighed for at 
kunne håndtere strategiske såvel som faglige spørgsmål i 
forbindelse med udbud og kontraktstyring, byggefaglighed mv.

Bemærkninger fra B-siden
 På baggrund af oplægget til Facility Management samt den politiske 

proces med udvalgsstruktur for 2014 og frem ses der ikke at være 
en klar sammenhæng. Vi anbefaler derfor, at den fremadrettede 
politiske struktur genovervejes.

Synspunkter fra møde i Sektor-MED i Miljø og Teknik den 
10. april 2013

 Der opfordres til at skille drifts- og myndighedsdelen.
 Forventer, at materialet bliver mere detaljeret. (Der vil blive fulgt op 

på materialet med efterfølgende processer og afklaring af opgaver 
vedrørende havneområdet, jordforsyning m.m.)
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 Det er uklart, om IT indgår.
 Fremsatte synspunkt fra AC om, at ejendomscenter placeres så 

centralt som muligt, og at der i øvrigt sker en afklaring hurtigst 
muligt.

 Støtter, at et fælles ejendomscenter placeres under 
Økonomiudvalget.

Økonomi og Arbejdsmarked
 Forslag til organisering af et fælles ejendomscenter anbefales.
 Vil et fælles ejendomscenter give plads til aktivering af forsikrede 

ledige samt aktivering og arbejdsprøvning af 
kontanthjælpsmodtagere i teknisk service funktionen?

 Såfremt man opretter et fælles ejendomscenter vil der være behov 
for rammeaftaler / kontrakt / dialog om anvendelse af kvotejob, 
aktiveringer og arbejdsprøvninger, så man sikrer at der et 
tilstrækkeligt antal pladser til rådighed indenfor området.

 Opgaverne der udføres på Danmarksvej har et 
beskæftigelsesmæssigt og pædagogisk sigte som ikke kan tage 
udgangspunkt i et fælles ejendomscenter.

 Stordriftsfordelene ved en FM-model kan understøtte udbud og 
indkøb således, at der opnås mere fordelagtige udbudsvilkår, 
særligt ved de tværfaglige udbudsområder.

 Det anbefales at implementeringsprocessen prioriteres højt. Tillige 
er det vigtigt, at have stor fokus på den ledelsesmæssige del samt 
en god kommunikationsstrategi.

 Rådhusbetjentene beskæftiger sig specielt med opgaver som er af 
sikkerhedsmæssig, servicemæssig og bygningsmæssig karakter. 
Sikkerhedsopgaver er især i forhold til Borgerservice, Jobcenter og 
Familieafdelingen.

 Vigtigt med nemme kommandoveje og inddragelse i den videre 
proces.
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Grafisk illustration af direktionens indstilling, som har været i høring
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