
 

FACILITIES MANAGEMENT: HVAD ER VORES 
KERNEDRIFT OG HVORDAN KAN VI STYRE 
SERVICEAFTALERNE? 
Velkommen til årets 3. netværksmøde, hvor vi vil 
diskutere, hvad der er vores kerneforretning og 
hvordan vi kan arbejde med det strategisk. 
Dagligdagen i en boligorganisation er alt fra at slå 
græs, vaske trapper, bestille håndværkere, indkøbe 
materialer mv., men har vi en overordnet strategi for 
driften, og på hvilket niveau skal den ligge for den 
enkelte boligorganisation? Vi kommer også til at se 
nærmere på, hvordan man konkret kan styre de 
mange serviceaftaler, som indgås med f.eks. 
leverandører. Undervejs får I naturligvis mulighed for 
at dele erfaringer i netværket og for at sparre med 
hinanden. Vi glæder os til at se jer!   

DAGENS PROGRAM 

… Ind ad døren – morgenbrød og kaffe 
1. Velkommen og dagens tema  

Ramme for dagen.  
Speed dating: Hvad er jeres kernedrift? 

2. Oplæg om udviklingstrappe for drift og 
styring af serviceaftaler 
Jørgen Stokbro og Poul Henrik Due, LHB 

3. Kaffepause 
4. Sparringsgrupper 

Hvor befinder I jer på udviklingstrappen og 
hvor vil I gerne være?  

5. Opsamling i plenum og let anretning 
6. Tak for i dag! 

 
PRAKTSKE OPLYSNINGER 
Arrangementet afholdes onsdag d. 2. oktober kl. 10-
13 i Scandic, Aarhus Vest, Rytoften 3, Aarhus V. Hvis 
du er forhindret i at deltage, skal afbud sendes 
hurtigst muligt til kje@bl.dk.  

REFLEKSION OG MERE VIDEN 
Hvilke tanker gør du dig om Facilities Management i 
forhold til din boligorganisation. Er der kompetencer, 
som har brug for at blive styrket? 

Vil du gerne på forhånd have inspiration og viden om 
noget af dagens indhold, så læs her: 

Facilities Management på strategisk, taktisk og 
operationelt niveau (fra ’Hvidbog om bygningsdrift’)  

OPLÆGSHOLDERNE 
Jørgen Stokbro og Poul Henrik Due kommer fra Leif 
Hansen Bygherrerådgivning (LHB). Firmaet har 
specialiseret sig indenfor Facilities Management og 
bygherrerådgivning bl.a. i den almene sektor.  

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte:  
Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 // mju@bl.dk   

  

Netværksmøde Vest 
2. oktober 2019 kl. 10-13. 
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