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Forslag til præmisser i forbindelse med etablering af et fælles 
ejendomscenter.

På baggrund af input fra høringsrunden og 2. runde vedr. præmisser i 
forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter er der udarbejdet 
nedenstående præmisser.

Høring Præmisser
Afgivelse af 
ledelsesretten.
Centralisering/decentra
lisering.

I det fælles ejendomscenter vil ledelsesansvaret for servicefunktioner og 
ressourcer ligge centralt i det fælles ejendomscenter og vil blive løftet med 
fokus på en faglig professionalisering af opgaven. 

En præmis i forbindelse med etablering af det fælles ejendomscenter er, at 
de decentrale institutioner inddrages i arbejdsgrupperne/drøftelser omkring 
de fremadrettede arbejdsgange og dialogfora.

Økonomi På ældreområdet er budgetter til vedligeholdelse centraliseret og der er 
her gode erfaringer med de stordriftsfordele og den faglige specialisering 
dette medfører. 

Svendborg Kommune ejer ca. 300 ejendomme (hertil kan lægges ca. 70 
lejemål, ca. 700 arealer). Disse ejendomme vedligeholdes i dag på 
forskellig vis. Der er behov for at se Svendborg Kommune, som en 
koncern og sikre en harmonisering af alle kommunens ejendomme. Da der 
ikke bliver tilført flere penge til kommunerne vil der kunne være risiko for at 
nogle områder vil kunne opleve et lavere serviceniveau end i dag.

En præmis i forhold til dette vil være fokus på, hvor midlerne gør størst 
mulig gavn for Svendborg Kommune som helhed.

Lokal tilknytning/lokalt 
kendskab til 
bygningerne

For at sikre bevarelse af medarbejdernes lokale kendskab og tilknytning til 
bygningerne/arealerne vil en præmis være, at de nuværende teknisk 
service/pedeller/ betjentfunktioner/kantine og rengøring så vidt muligt har 
base på de nuværende institutioner eller en institution i lokalområdet. 
Medarbejderne vil fra ”basen” også udføre arbejde i bygninger/på arealer i 
lokalområdet.

Løsning af akutte 
problemer - 
arbejdsgang

Når der opstår akutte problemer skal disse løses så smidigt som muligt 
uden detailregulering. Dette kan f.eks. ske ved et direkte nr. til relevante 
medarbejdere, som har kompetencen til at handle på stedet. 

En præmis i forhold til dette er, at arbejdsgange skal være let og adræt.

Fleksibilitet Ved etablering af et fælles ejendomscenter vil der være flere 
medarbejdere at trække på - derved vil der være mindre sårbarhed ved 
ferier, sygdom m.v. Skal f.eks. en institution have gjort klar til et større 
arrangement så vil der være mulighed for at flere teknisk 
servicemedarbejdere hjælper.

Præmis - der etableres teams/grupper i lokalområderne, som hjælper 
hinanden på tværs i lokalområdet for at skabe større fleksibilitet og større 
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brug af individuelle kompetencer.

Rettidig omhu Står bygninger i perioder tomme vil der være medarbejdere, som tilser 
disse bygninger. Da der er flere ressourcer at trække på og derved større 
fleksibilitet vil der også i ferieperioder være en ansvarlig som tilser tomme 
kommunale bygninger.

Det vil være en præmis, at det fælles ejendomscenter har ansvaret for og 
tilser alle kommunens bygninger også i perioder, hvor disse står tomme.

Helhedssyn/blande 
funktioner

Der er i dag flere medarbejdere som varetager forskellige funktioner i 
deres opgaveløsning. I forbindelse med etablering af et fælles 
ejendomscenter vil der, via decentral inddragelse, blive arbejdet på at 
finde en passende og fornuftig løsning i forhold til medarbejdere der også 
løfter en pædagogisk/ beskæftigelses- og træningsmæssig opgave 
sammen med brugerne på institutioner, skoler m.v.

Blandede funktioner Nogle steder i administrationen opleves der konflikt situationer med 
borgerne. For at sikre medarbejdernes tryghed i forbindelse med 
sagsbehandlingen er der mulighed for at tilkalde betjentfunktionen akut.

Præmis: Betjentenes sikkerhedsfunktion og lokalkendskab vil fortsat blive 
prioriteret højt.

Blandede funktioner Der er medarbejdere på flere områder, som varetager flere forskellige 
funktioner i deres opgaveløsning. 

En præmis i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter er at 
medarbejdere med flere/delt ansættelsesforhold eller højt specialiserede 
funktioner vil blive inddraget og hørt i forbindelse med snitflade 
afgrænsning.

Afgrænsning - 
rengøring

I plejecentrene er rengøring en integreret del af plejen endvidere betaler 
beboerne husleje for de rum de bor i på plejehjemmet. 

En præmis i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter er, at 
hvis rengøring er givet som en hjemmehjælpsydelse, skal den ikke være 
med. Dette set i forhold til at rengøring i private hjem ikke er med i det 
fælles ejendomscenter.

Ansættelse på særlige 
vilkår

Der er i dag flere steder ansat medarbejdere på særlige vilkår.

Fremadrettet vil det fælles ejendomscenter være ansvarlig for at sikre 
tilstrækkelige jobs med passende indhold til ansatte på særlige 
vilkår/støttet beskæftigelse. Det vil blandt andet sige i funktioner, hvor der i 
dag sker aktivering af forsikrede ledige samt aktivering og arbejdsprøvning 
af kontanthjælpsmodtagere m.fl. vil der fremadrettet fortsat være mulighed 
for dette.

Arbejdsgange Der er i høringssvarene givet udtryk for en bekymring for om løsninger af 
diverse opgaver vil drukne i et tungt system med lange kommandoveje.  
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Det er derfor en præmis for det fælles ejendomscenter, at løsning af 
opgaver herunder især akut opgaver skal foregå så smidigt som muligt 
uden detailregulering - f.eks. et direkte tlfnr. til relevante medarbejdere, 
som har kompetencen til at handle på stedet. Let og adræt.

Inddragelse I forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter lægges der stor 
vægt på at dem, som er interessenter i forhold til det fælles 
ejendomscenter bliver inddraget. Det betyder, at der i de arbejdsgrupper 
der nedsættes skal være såvel horisontal som vertikalrepræsentation også 
decentral repræsentation. I arbejdsgrupperne skal der blandt andet 
arbejdes med en præcisering af snitflader og opgaveindhold. 

Etablering I forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter vil der blive set 
på Svendborg Kommune som en koncern - det vil sige fokus på helheden. 
Der er kommunale ejendomme, som ikke har en tidssvarende 
vedligeholdelse. Der vil derfor i det fælles ejendomscenter blive sat fokus 
på, at opnå en harmonisering af vedligeholdelsesniveauet af kommunens 
bygninger. Endvidere vil der blive sat fokus på, at få en optimal udnyttelse 
af de ejendomme kommunen ejer i dag også set i forhold til de lokaler som 
kommunen lejer sig ind i.
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