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De fem FM-fingre
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∟Målsætning ∟Finansiering ∟Space management ∟Vedligehold ∟Projekter/enterpriser

- Eje/leje - Terræn

- Forrentning Budgetter ∟Areal udnyttelse - Bygning udvendig ∟EDB

- Bygning indvendig - Datanet

∟Strategier ∟Regnskaber ∟Indretninger - Bygningsinstallationer - Telefon

- Markedsstrategi -Lokaler - Inventar -IT-Værktøjer

- Økonomisk strategi ∟Skatter - Arbejdsplads - Internet

- Juridisk strategi ∟Forsyning

- Teknisk strategi ∟Erfa tal/Bench ∟Flytninger - Varme ∟Sikkerhed & vagt

- Miljøstrategi - El

∟Forsikring ∟Inventar - Vand Arbejdsmiljø

∟Køb og salg - Afløb

∟Kontrakter - Renovation ∟Kantine

∟Nybyggeri/modernisering

/nedrivning

- Ekstern/intern

∟Renhold

- Udvendig Terræn ∟Reception

∟Ind-/udlejning - Udvendig bygning

- Indvendig (fællesarealer) ∟Intern post

- Vinduespolering

∟Kontorservice

∟Fælles drift

- Driftspersonale

- Materialer, værktøj, maskiner

- Service - ekstern hjælp

- Ekst. konsulentvirksomhed

∟Miljø

Finansiel/administrativ Investeringsforvaltning Arealforvaltning Driftsforvaltning Serviceforvalting



Porteføljestrategi
Hvad vil I?    (Find jeres egen identitet!)
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Porteføljestrategi indeholder følgende elementer:

Stamdata:

• Status på den nuværende situation.

• Vurdering af mål for boligejendomme, erhvervslejemål mm.

Strategien tager udgangspunkt i.

Udvidelse/indskrænkning af porteføljen:

• Planarbejde. Indflydelse lokalt/regionalt. Kan der bygges nyt og hvor.

• Demografisk udvikling. Familier, Ungdom, Enlige.

• Typer Etage, Rækkehus, blandet.

• Ghetto, Fortætning, Nedrivning, blandet eje/leje

• Nærhed til indkøb, transport, bymiljø, institutioner.

Modernisering af porteføljen:

• Renovere til tidssvarende

• Sammenlægning/opdeling af lejligheder

• Udnytte tagetager, påbygning af altaner, elevatorer m.m.

Udenoms-arealer, Servicebygninger

• Legepladser, aktivitets- og sportsanlæg

• Parkering (pladser, huse, kælder)

• Administrations- og fælles bygninger/arealer, festlokaler, vaskerier m.m.



Porteføljestrategi
Hvad kan den bidrage med?

• Overblik Overblik Overblik

• Klarhed over udviklingsmuligheder og risici

• Højere grad af vished (fra tro til viden)

• Fastlægge niveau for vedligehold 

• Overblik over vedligeholdelsesefterslæb

• Samlet billede af stand og udfordringer (øget belastning, fortætning, socialt m.m.)

• Bedre disponering i forhold til ønsker og behov

• Indbetalinger til vedligehold skal afspejles i retningslinjer for prioritering

• Bæredygtighed/miljø

• Kommunikationsværktøj – Åbent og gennemsigtigt

• Fortæl internt og eksternt om udfordringer og hvad I vil!
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Porteføljestrategi
Hvordan kommer vi i gang?
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Viden

Grunddata

Ide

Mål
Prioritering Plan

Godkendelse

Repræsentant
skab

Organisationsbestyrelse

Administration

Boligafdelinger
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Politikere i København afsætter over 1 milliard kr. til almene boliger og ny skole i 2020

Med en netop indgået budgetaftale for 2020 kan der opføres omkring 1.200 ungdomsboliger og familieboliger.

torsdag 3. oktober 2019 13:56

Torsdag indgik seks partier på Københavns Rådhus budgetaftale for 2020.

– Budgetaftalen sikrer kernevelfærden i kommunen med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til børne- og 

socialområdet. Aftalen lægger også sporene til et endnu grønnere København, der giver fodgængere, cykler, elbiler 

og kollektiv transport en forlomme og sikrer, at byen bliver CO2-neutral i 2025, lyder det fra partierne bag aftalen.

Det er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.

I 2020-budgettet for København er der blandt andet bevilget over 800 millioner kr. til en ny firesporet skole med 

svømmehal på Hannemanns Allé i Ørestad, ligesom der er afsat 38 millioner kr. i årene 2020-2022 til 50 procent 

kommunal medfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro Station.

Partierne bag aftalen fremhæver, at København også er en socialt bæredygtig by. Derfor afsætter de i budgettet i alt 

228 millioner kr. i grundkapital til almene boliger. Det kan omsættes til cirka 600 ungdomsboliger og cirka 600 

familieboliger. Der er tale om boliger med en husleje, der er ’væsentligt’ lavere end private udlejningsboliger.

– Jeg er glad for og stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal i Borgerrepræsentationen om et budget, 

der holder hånden under byens udsatte og mennesker med handicap, og samtidig er en millioninvestering i vores 

børn. Og som lægger sporene for fremtiden og sikrer, at København vil blive ved med at være en af verdens mest 

enestående bæredygtige og dejlige byer at bo i, siger Københavns overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet.



Work shop – udviklingstrappen 

• Giver det mening for jer at arbejde med 

udviklingstrappen?

• Hvor troede du din organisation var på trappen? Og 

hvor ville i evt. gerne være?

• Arbejder i med porteføljestrategi?



Serviceaftaler
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Serviceaftaler

• Tekniske installationer skal serviceres så deres funktionalitet 

opretholdes

• Serviceaftaler er indarbejdet i det årlige driftsbudget konto 116. 

• Aftaler udarbejdes oftest ved nybyggeri, hvor serviceaftaler indgås 

for at sikre, at de krævede aktiviteter for at opretholde garantier det 

første år gennemføres. Men hvad sker der derefter?

• Serviceaftaler negligeres ofte i en travl hverdag og kører ofte år 

efter år uden at blive udfordret.

• Der kan opnås væsentlige kvalitetsmæssige og økonomiske løft 

indenfor serviceaftaler, hvis området får den fornødne 

bevågenhed.

Nogle af de relevante spørgsmål i den forbindelse:

• Er der overblik over tekniske anlæg?

• Hvem har udformet aftalerne?

• Hvad er der stillet af krav til dokumentationen og hvor er den 

placeret?
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Eksempler på UPS’er

• Hillerød hospital: Indsats: Den nye driftschef fulgte op på antallet af telefonabonnementer og benzinkort. Aktion: Opsigelse af et 

utal af aftaler. Resultat: 1 telefonlinje til en elevator medførte alarm. Ingen yderligere reaktioner!!

• Institut: Indsats: Gennemgang af serviceaftaler på ventilationsanlæg. Undren over én af aftalerne. Aktion: Besigtigelse af alle 

ventilationsanlæg. Et af dem var grundet besparelser i byggeprocessen aldrig blevet etableret, men der var betalt for service

igennem 5 år! Resultat: Besparelse på serviceaftale, der blev opsagt.

• Ministerium: Indsats: Gennemgang af alle serviceaftaler. Konstatering: Betalt for rengøring af fraflyttet lokalitet i 2 år. Aktion: 

Opsigelse af aftale og fremsættelse af krav på tilbagebetaling. Resultat: Ekstra 110.000 kr. til driften de kommende år

• Swecos driftsrådgivere ifm. renovering og/eller optimering af køleanlæg: Aktion: Tilkald af servicetekniker for drøftelse af 

situation og mulige løsninger. Serviceteknikeren vidste nogle gange ikke engang, hvor anlægget var! Og i rigtigt mange tilfælde 

var det tydeligt, at han ikke havde set anlægget rigtigt længe.

• Swecos kursus i serviceaftaler: Tilkendegivelse fra rigtigt mange deltagere: Der er ikke styr på dokumentationen og 

dokumentationen læses meget sjældent!
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Digitalt

system

Registrering af 

tekniske 

basisinstallationer

Hvilke installationer?

• Varme

• Ventilation

• El-installationer

• Afløb

• Grundvandspumper

• Etc.

Hvilke informationer er relevante?

• Placering

• Forsyningsområde

• Fotos

• CTS-billeder

• Etc.

Hvad gør vi ved særinstallationer?

Bygningssyn –

tekniske installationer

Hvilke installationer?

• Varme

• Ventilation

• El-installationer

• Afløb

• Grundvandspumper

• Etc.

Hvordan gennemføres synene ift. 

de forskellige typer anlæg?

• Bygningsdele

• Tilstandsvurdering –

klassificering

• Fotos

• Etc.

Daglig drift

Hvad kan/skal registreres?

(Ressourcer til at holde 

informationer opdateret, 

organisationens modenhed m.m.)

Øvrig relevant 

viden
• Hvilken?

• Hvor?

• Validitet?

Nybyggeri/om- og 

tilbygning –

Digital aflevering

Hvordan?

• Krav til rådgivere og 

entreprenører/leverandører

Serviceaftaler

Krav til leverandørerne + 

granskning af eksisterende aftaler

• Varme

• Ventilation

• Køl

• Etc.

Krav til 

eksterne 

parter

Vejledning 

til egen 

stab

Vejledning 

til egen 

stab

Krav til 

eksterne 

parter

Krav til 

eksterne 

parter

Krav til 

eksterne 

parter

Vejledning 

til egen 

stab

Registrering af tekniske anlæg



Udformning af serviceaftaler
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Hvem har udformet serviceaftalerne?

• Leverandøren? Ved de hvad I har brug for?

• En rådgiver? Kan de?

• Boligorganisationen? Kan I?



Spørgsmål og anbefalinger
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Hvad er der stillet af krav til dokumentationen, hvor opbevares den og læses den?

En række spørgsmål

Idag: Fremsendelse af servicerapporter (oftest)

• Hvem fremsendes de til?

• Hvor arkiveres de?

• I papir eller digitalt?

• Hvor finder man de relevante/vigtigste informationer – ved 

modtageren det?

• Har modtageren stillet krav til de informationer, der ønskes 

modtaget?

• Læses servicerapporterne?

• Udstrækkes relevante informationer til D&V-planerne?

Kan det evt. være en fordel at ændre praksis?

En række anbefalinger

1. Bestem jer for hvad I selv vil varetage af D&V-indsatsen og hvad 

I vil lægge ud til leverandører

2. Identificer eksisterende aftalerne og økonomien forbundet med 

dem

3. Opstil krav til ændringer ifm. genforhandling/udbud

4. Udform procedurer for fremover at sikre, at:

• Der er styr på aftalerne

• Der leveres det aftalte, herunder den fornødne dokumentation

• Aftalerne opsiges, genforhandles eller udbydes i tide

• Resultaterne fra leverandørerne anvendes i den daglige drift

De gode aftaler – et fælles ansvar!



Work shop - serviceaftaler

• Nævn 2-3 af udfordringer ved at håndtere 

serviceaftaler?

• Hvilke krav stiller I til jeres leverandører når i indgår 

serviceaftaler? 

• Hvordan sikre I at serviceaftalerne giver værdi for 

pengene?

• Hvorfor vælger I serviceaftaler, og er de 

implementeret i jeres D&V systemer?



Supplerende informationer
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Jørgen Stokbro

jostok@leifhansenbyg.dk

2612 2618

www.leifhansenbyg.dk

Poul Henrik Due

dues@leifhansenbyg.dk

5455 9294

www.leifhansen.byg.dk

mailto:jostok@leifhansenbyg.dk
mailto:dues@leifhansenbyg.dk

