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Baggrund og formål med projektet
En kortlægning af facility management i de danske kommuner
Baggrund og formål
I moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er igangsat en
kortlægning af facility management i kommunerne gennemført af EY.
Formålet med analysen er at kortlægge kommunernes organisering, køb
og udbud på facility management-området med henblik på at udarbejde
anbefalinger, inspirationsmateriale og understøttende værktøjer.
Facility management defineres i denne analyse bredt* som den ledelse og
udvikling af services og processer, der relaterer sig til drift og vedligehold
af kommunens ejendomme. Facility management skal understøtte kunder,
brugere og borgere i deres brug af kommunale bygninger og udgør
eksempelvis opgaver som rengøring, kantine, vedligehold m.v. Disse
opgaver løses på tværs af kommunernes forskellige områder, fx skoler,
institutioner, kultur, fritid og administration.
Facility management omfatter i andre sammenhænge IT, HR og øvrige
støttefunktioner, der ikke knytter sig direkte til bygningsdriften. I denne
analyse indeholder facility management-definitionen ikke disse services.
Om EY’s kortlægning
EY har gennemført en casebaseret kortlægning i 11 danske kommuner
med fokus på at afdække modenhed af facility management i
kommunerne, gode eksempler samt detaljerede bygnings- og
omkostningsdata for området ved hjælp af kvantitative og kvalitative data.
Casekommunerne udgør en andel på 27 % af den samlede estimerede
omkostningsbase for facility management i de danske kommuner.

1.1

EY har derudover gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt de resterende 87 kommuner, ligeledes med fokus på
at afdække modenhed på facility management-området samt at indsamle
relevante bygningsdata. 68 af de 87 kommuner har besvaret
spørgeskemaet tilstrækkeligt fyldestgørende. For EY har det dermed
været muligt at estimere i alt 81 % af den samlede omkostningsbase for
facility management i de danske kommuner på et relativt solidt grundlag.
Estimering af effektiviseringspotentialet
På grundlag af den indsamlede data for facility management i
kommunerne, EY’s generelle erfaringer fra facility management i private
og øvrige offentlige organisationer i Norden samt EY’s analysemodel på
området har det været muligt at give et estimat på, hvilke potentialer de
danske kommuner kan realisere ved at modne og professionalisere facility
management-området yderligere.
Projektets leverancer:
1. En hovedrapport (nærværende dokument), der samler og
præsenterer resultaterne af kortlægningen.
2. Inspirationskatalog, der med kommunerne som målgruppe giver
inspiration til at omsætte anbefalingerne til praksis. Kataloget er
baseret på de specifikke cases fra de kommuner, der har deltaget i
analysen, suppleret med EY’s viden om bedste praksis generelt og
vores forslag til konkrete tiltag i kommunerne.
3. 11 individuelle rapporter til de deltagende casekommuner for at sikre
lokal forankring af den pågældende kommunes modenhed og
datagrundlag.
4. Et netværksmøde og en inspirationsworkshop for de deltagende
casekommuner.
5. En række (3-5) opsamlingsmøder, hvor EY sammen med en eller
flere casekommuner præsenterer de kommunale potentialer.

*En række kommuner anvender en mere snæver definition af facility management, der eksempelvis ikke indeholder serviceydelsen vognpark.
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Introduktion til facility management
Ni serviceydelser ligger til grund for kortlægningen af facility management i de
danske kommuner

1.2

De nedenstående ni serviceydelser er udvalgt, da det er typiske daglige driftsopgaver uden for og inden i de enkelte bygningstyper, som understøtter
kernedriften. De er her vist sorteret i rækkefølge efter estimeret omkostningsstørrelse.
Bygningsdrift og -vedligehold indeholder både driften af
bygningerne og forebyggende, genoprettende og afhjælpende
vedligehold. I denne definition er der ikke medtaget
anlægsprojekter, da disse forårsager et udsving i
omkostningsdata og dermed mindsker ensartetheden af data på
tværs af kommunerne. Det er estimeret til at være den største
post på udgiftssiden hos kommunerne. Snitfladen til intern
service kan være uklar, hvorfor der kan forekomme usikkerhed i
data til denne service.
Rengøring dækker indkøb af rengøringsartikler, udførende
personale samt udgifter til vinduespudsning. Der tages
udgangspunkt i de rengjorte kvm på tværs af bygningstyper.

Forsyning indeholder vandforbrug, elforbrug samt
varmeforbrug, der både kan dække over naturgas og
fjernvarme. Bemærk, at forsyning kun medtages til de lokaliteter,
kommunen selv anvender.
Intern service dækker over de medarbejdere, som yder
småreparationer og serviceopgaver på kommunens bygninger.
Typisk i form af rollen som teknisk medarbejder, pedel eller
handyman stiller de udstyr op til fritidsaktiviteter, hænger billeder
op og fikser mindre problemer. Intern service inkluderer også
indkøb af kontorartikler, reception, omstilling og andet, der får
arbejdspladsen til at fungere.
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Arealpleje dækker vedligehold af de af kommunens
udendørsarealer, der er tilknyttet en kommunal bygning. Hertil
kommer både den ”grønne” arealpleje til fx boldbaner og
græsplæner, den ”grå” arealpleje af skolegårde og adgangsstier
og vinterplejen, der dækker snerydning af de grå arealer.
Arealplejen indeholder ikke offentlig vej, fortove, parker eller
belysning.
Vognpark består både af ejede og leasede biler, udgifter til
indkøb og service af bilerne samt brændstof. Køretøjer, der
anvendes til arealpleje, er ikke medregnet.
Kantine vedrører produktion af kantinemåltider og
mødeforplejning. Udgifter til kaffe og frugt er udspecificeret for
sig for at sikre, at det er de rette omkostninger, der medtages
hertil. Omkostningerne hertil er kommunens totale
omkostninger eksklusive eventuelt tilskud, refusion og
brugerbetaling.
Sikkerhed tager udgangspunkt i de af kommunens lokaliteter,
der er dækket af en vagt, tyverialarm eller videoovervågning
med henblik på at sikre bygningen og dens inventar. Herunder
medtages ikke brandalarmer, idet disse dækker over en anden
type lovpligtig sikkerhed.
Affaldshåndtering vedrører håndtering af affald, fra det
forlader kommunens lokalitet til endelig bortskaffelses. Heri
medregnes ikke hustandsaffald.

Udvikling af facility management
Fra omkostningsbesparende til strategisk værdiskabende facility managementorganisation

1.3

Udvikling i facility management

Udvikling af facility management i den offentlige sektor

EY har analyseret udviklingen af facility management gennem 20 år. De
seneste 10-15 år har konsolidering, standardisering og effektivisering
præget udviklingen, først inden for hver enkelt facility managementserviceydelse, fx rengøring, siden på tværs af serviceydelser i integrerede
services. Dernæst har øget professionalisering og samarbejde med
kernevirksomheden præget udviklingen. Samarbejdet drejer sig om
udvikling og leverance af bygnings- og brugerrelaterede services – og i
nogle tilfælde løsning af produktionsrelaterede services (produktionsvedligehold, logistik etc.). Udviklingen er illustreret nedenfor.

EY vurderer, at den offentlige sektor er trådt ind i samme udvikling, dog
senere end de store, private virksomheder. Store, statslige institutioner
som forsvaret og politiet har arbejdet intensivt med facility management i
en længere årrække, men en række kommuner er også påbegyndt
udviklingen af facility management, særligt inden for de seneste fem år.

Udviklingen har primært været drevet af større, internationale virksomheder
(i Norden primært fra Sverige) støttet af et leverandørmarked, der er vokset
og har samlet sig i større enheder, der leverer integrerede facility services.
Udviklingen har først været centreret om omkostningseffektivisering af
støttefunktioner og dernæst af strategiske mål om levering af værdi til
kernevirksomheden. Senest er udviklingen drejet mod partnerskaber
mellem køber og leverandør med tæt samarbejde baseret på fælles
interesser og incitamenter.

Operationel
effektivitet

Omkostningsbesparende
►

Fragmenteret og decentralt styret
intern facility managementorganisation

►

Stordriftsfordele og fleksibilitet via
alternative leverancemodeller og
en konsolideret organisation

►

Små lokale leverandøraftaler/
vikaraftaler

►

Standardiserede løsninger med
fokus på ensartede
serviceniveauer

►

Leverandørkontrakter er input- og
transaktionsbaserede

►

Manglende dataoverblik, herunder
kvadratmeter, vedligeholdelsesniveau m.m.

►

►
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Begyndende dataoverblik og
gennemsigtighed i
omkostningsniveauer og
-effektivitet
Konsolidering og udvikling af
kontrakter

Udviklingen i den offentlige sektor har generelt været fokuseret på
realisering af økonomiske potentialer og afprøvning af forskellige
leverancemodeller, særligt i form af udlicitering af afgrænsede og i nogle
tilfælde integrerede facility management-serviceydelser. Således har EY
erfaret, at både private virksomheder, statslige institutioner og en
deltagende casekommune har opnået besparelser på mere end 30 %.
EY har desuden konstateret stor variation i kommunernes udvikling
gennem analysen, herunder hvornår den enkelte kommune er påbegyndt
udviklingen af sin facility management, ligesom udviklingen for flere
kommuner har været afgrænset til facility management-serviceydelser, der
ønskedes konkurrenceudsat.

Fleksibilitet
►

Kundetilfredshed og
harmonisering ved øget fokus på
brugeren og tilpasning af
serviceydelser hertil

►

Fokus på at finde synergi på
tværs af serviceydelser

►

Integrerede løsninger med én
eller få interne eller eksterne
leverandører

►

Konsolideret data- og styringsgrundlag

Strategisk
værdiskabende

Proaktivitet
►

Nære samarbejder på tværs af
supportfunktioner med samme
mål til service og understøttelse

►

Anvendelse af innovative
løsninger og en høj grad af
digitalisering til opgaveløsningen

►

Proaktiv styring af forbedringer i
serviceleverancen og
kommunikation med brugere og
kunder

►

►

Fælles løsninger med større fokus
på outcomes med eksterne
leverandører

Strategiske partnerskaber baseret
på data og analyse, hvor facility
management understøtter
kerneforretningen i samarbejde
med leverandører

Facility management i en kommunal kontekst

1.4

Karakteristika for facility management i kommunerne
Om drift af facility management i kommuner
Facility management i kommunerne adskiller sig på flere områder fra
øvrige organisationer. Dette har betydning for, i hvor høj grad facility
management kan effektiviseres med henblik på realisering af besparelser.
Kommunernes udfordring består grundlæggende i, hvordan man
kombinerer decentralt økonomiansvar og mål- og rammestyring med
koncerntilgangen for facility management, som i et vist omfang kan være
en forudsætning for øget modenhed på området. Formålet er at opnå
effektiviseringer af facility management-organisationen, uden at kvaliteten i
kommunale kerneopgaver forringes. Der er dog en række kommuner, der
har formået at etablere en koncerntilgang for facility management, fx ved
trinvis etablering af en tværgående facility management-organisering med
budgetansvar og professionalisering af denne.
Bygningstyper
En bred bygningsportefølje med
forskellige vedligeholdelsesbehov
(forskellig stand, fredning,
bevaringsværdighed m.v.).
Lokaliteter
Mange lokaliteter med relativt lille
volumen hver. Blandt casekommunerne
varierer antallet af lokaliteter fra 117 til
2.043 med et gennemsnit på 619.
Kvadratmetertyper
Mange forskellige typer kvadratmeter
(skoler, svømmehaller, boldbaner,
daginstitutioner), men relativt få
kontorkvadratmeter.
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I figuren er vist en række karakteristika, der i mange tilfælde adskiller en
kommunal facility management-organisation fra organisationer i andre
sektorer. Selvom øvrige organisationer kan være præget af samme
karakteristika i større eller mindre omfang, vil de ofte optræde i en mere
ekstrem form i kommunerne.
Disse karakteristika påvirker således, hvordan kommunerne kan
tilrettelægge deres facility management-serviceydelser, og de giver både
muligheder og barrierer for modningen og effektiviseringen heraf.
Nærmere beskrivelse af dette fremgår af kapitel 2, punkt 2.5.

Karakteristika for udførelsen af kommunale facility
management-serviceydelser

Medarbejdere
Facility management-medarbejderne
overlapper i visse tilfælde de
medarbejdere, der varetager kommunale
kerneydelser. Herudover ansættes
frivillige i facility management-stillinger
som et led i sociale indsatser m.m.
Endelig påvirker overenskomster
muligheden for tilrettelæggelse af
medarbejdernes opgavevaretagelse.

Politik
Diskussioner om sammenhænge
mellem facility managementserviceydelser og kerneydelser
bringes op til det politiske niveau.
Dette omhandler eksempelvis lokale
hensyn, hensyn til at bevare
geografisk spredning og bygninger
med historisk og kulturel værdi.

Geografi
Variation i geografisk spredning mellem
lokaliteter fra befolkningstætte områder
til landområder. Kommunernes geografi
strækker sig fra 9 kvadratkilometer til
1.470 kvadratkilometer med et
gennemsnit på 438 kvadratkilometer.

Kunder og brugere
En kommunal facility managementorganisation har en kompleks
sammensætning af kunder og brugere
fordelt på ansatte og borgere. Mange
lokaliteter skal rumme flere kunde- og
brugergrupper på samme lokalitet.

Facility management i en kommunal kontekst

1.3

Kommunernes håndtering af facility management er forskellig
Spørgeskemaundersøgelsen viser forskelligartede facility
management-organisationer
På baggrund af EY’s spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner
ses variation i arbejdet med facility management.
Kommunernes interne organisering af facility management varierer fra
lokal til fælles håndtering på tværs af de ni serviceydelser og generelt for
håndteringen af facility management-området.
Herudover varierer graden af udlicitering på de ni serviceydelser, hvor
rengøring og affaldshåndtering er de områder, der oftest er udliciteret,
og som de fleste kommuner håndterer fælles for hele kommunen.
►

Der er stor variation imellem og internt i kommunerne, om facility
management-serviceydelser leveres af egne medarbejdere eller er
udliciteret. Affaldshåndtering og rengøring er de områder, der
oftest er udliciteret og i overvejende grad håndteres fælles i
kommunen.

Ud over håndteringen af facility management-opgaverne har EY
konstateret at:
►

Det politiske fokus på området for facility management varierer.
Facility management er ofte politisk forankret i teknik- og
miljøudvalget eller økonomiudvalget, ligesom ledelsesforankringen
typisk ses hos økonomidirektør, direktør for ejendomme eller teknisk
direktør.

►

Ca. 60 % af de danske kommuner har en central enhed med
ansvar for facility management.

►

Graden af formaliseret, databaseret styring på området varierer fra
kommune til kommune. Blandt de kommuner, der har besvaret
spørgeskemaundersøgelsen, har ca. 50 % kunnet specificere
volumendata på ét eller flere områder.
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Bevægelser inden for kommunernes facility management:
1. Modning af facility management i kommunerne er påbegyndt, men
udgangspunktet varierer.
2. Flere kommuner professionaliserer og centraliserer facility
management og formaliserer styring.
3. Realisering af gevinster er påbegyndt ved hjælp af forskellige
virkemidler, fx ved at etablere en tværgående facility managementorganisering med budgetansvar.

1. Modning af
facility
managementorganisationer

Bevægelser
inden for facility
management i
kommunerne

2. Professionalisering og
formaliseret
styring

3. Fokus på
gevinstrealisering

2

METODE

2.1

EY’s kortlægning af facility
management i kommunerne

2.2

Datafundament for
kortlægningen

2.3

Modenhedsmodellen overordnet

2.4

Modellens modenhedsniveauer

2.5

Potentialefastsættelse

EY’s kortlægning af facility management i kommunerne
Med udgangspunkt i EY’s modenhedsmodel er der gennemført en casebaseret
kortlægning og en bredere spørgeskemaundersøgelse

2.1

Introduktion til metode for kortlægning
Data fra den casebaserede kortlægning og
spørgeskemaundersøgelsen giver et billede af,
hvorledes arbejdet med facility management er
organiseret og styret.

EY’s modenhedsmodel inden for facility management

Med dette udgangspunkt er hver kommune
indplaceret i EY’s modenhedsmodel, som er
vist nedenfor.

►

Modenhedsniveauer
Modellens fem trin illustrerer en stigende modenhed, hvor der indgår flere og flere elementer, der
bidrager til værdiskabelse.

►

Modenhedsscore
Hver organisation kan scores på en skala fra 0-4 for at indplacere organisationen på ét af de fem
niveauer. Dog skal det bemærkes, at i en kommunal sammenhæng vil niveau 4 ikke være
sandsynligt på kort sigt, hvorfor modenhedsniveau 4 er skraveret i nedenstående model.

►

Effektiviseringspotentiale
På baggrund af EY’s erfaring på facility management-området er det muligt at estimere
effektiviseringspotentiale ved løft mellem niveauer.

EY’s modenhedsmodel til analyse af facility management-organisationer baserer sig på en teoretisk
ramme med inddragelse af viden fra en lang række nordiske facility management-projekter i alle sektorer
samt konklusioner fra EY’s årlige benchmarkingprogram. Modellen består af tre elementer:

I modenhedsmodellen ses endvidere en kurve (gul), der indikerer, i hvor høj grad facility management
skaber værdi til kerneforretningen.

Værdiskabelse

EY’s modenhedsmodel for facility management-organisationer
Modenhedsniveau 0
Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

►

Fragmenteret og decentralt styret
intern facility managementorganisation

►

Stordriftsfordele og fleksibilitet via
alternative leverancemodeller og
en konsolideret organisation

►

Små lokale leverandøraftaler/
vikaraftaler

►

Standardiserede løsninger med
fokus på ensartede
serviceniveauer

►

►

Leverandørkontrakter er input- og
transaktionsbaserede

►

Manglende dataoverblik, herunder
kvadratmeter, vedligeholdelsesniveau m.m.
►

Begyndende dataoverblik og
gennemsigtighed i
omkostningsniveauer og
-effektivitet
Konsolidering og udvikling af
kontrakter

Modenhedsscore 0,5

1,0

Side 10

►

Fokus på at finde synergi på
tværs af serviceydelser

►

Konsolideret data- og
styringsgrundlag

►

1,5

2,5

►

Anvendelse af innovative
løsninger og en høj grad af
digitalisering til opgaveløsningen

Strategisk
værdiskabende

Fleksibilitet
►

+8-12 %
2,0

Modenhedsniveau 4

Nære samarbejder på tværs af
supportfunktioner med samme
mål til service og understøttelse

Proaktivitet

eller få interne eller eksterne
leverandører

+8-15 %

Kilde: EY Advisory I Workplace Solutions

Kundetilfredshed og
harmonisering ved øget fokus på
brugeren og tilpasning af
serviceydelser hertil

Operationel
effektivitet ► Integrerede løsninger med én

Omkostningsbesparende
Effektiviseringspotentiale

Modenhedsniveau 3

►

►

Proaktiv styring af forbedringer i
serviceleverancen og
kommunikation med brugere og
kunder

►

Fælles løsninger med større fokus
på outcomes med eksterne
leverandører

+4-7 %
3,0

3,5

Strategiske partnerskaber baseret
på data og analyse, hvor facility
management understøtter
kerneforretningen i samarbejde
med leverandører

+4-7 %
4,0

4,5

5,0

Datafundament for kortlægning
De indhentede data er udgangspunkt for modenhedsvurderingen og
analysen af omkostningsbasen
11 casekommuner

2.2

87 spørgeskemakommuner

Kvantitativt data

Kvantitativt data

Der er indhentet en lang række kvantitative data for casekommunerne, der
ligger til grund for både den kvantitative analyse og beregning af
omkostningsbasen samt vurderingen af kommunens modenhed i deres
arbejde med facility management:

►

Driftsregnskabet anvendes til at estimere den enkelte kommunes
facility management-omkostningsbase. Dette tal er indhentet fra
Danmarks Statistik for alle kommuner.

►

Total bygningskvm anvendes til at estimere omkostningsbasen for
den pågældende facility management-serviceydelse.

►

Udspecificerede bygningskvm benyttes ligeledes til at estimere
omkostningsbasen for den pågældende facility managementserviceydelse.

►

Udendørsareal med tilhørende bygninger benyttes til at estimere
omkostningsbasen for arealplejen.

►

Antal måltider anvendes til at estimere omkostningsbasen for
kantinen.

►

Antal køretøjer benyttes til at estimere omkostningsbasen for
vognparken.

►

►

Omkostninger til hver facility management-serviceydelse er blevet
indhentet i det omfang, det har været muligt, og udspecificeret til
henholdsvis ledelse og administration, udførende personale samt
indkøb af materialer og service, herunder også eksterne leverandører.
Volumener relevante for den enkelte facility mangementserviceydelse er blevet anvendt til at beregne en enhedspris. Dette
kan være en enhedspris pr. bygningskvm, pr. bygningstypekvm, pr.
kantinemåltid, pr. køretøj, pr. udendørskvm, pr. lokalitet eller pr.
affaldsafhentning.

Kvalitativt data
I alle kommuner er gennemført en række interviews med de relevante
facility management-ansvarlige. Hertil er indsamlet eksempler på
kommunens strategier, serviceaftaler, procesbeskrivelser, indkøbspolitikker
og anden relevant dokumentation. Samlet ligger dette kvalitative data til
grund for den endelige modenhedsvurdering af kommunens hidtidige
arbejde med facility management. Hver casekommune har modtaget en
rapport med analyse, omkostninger og individuelle forbedringstiltag.
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Kvalitativt data
►

De kvalitative spørgsmål, hvortil spørgeskemakommunerne skulle
indplacere sig selv på en skala fra 1-5, har til formål at afdække
kommunens modenhed for facility management ud fra ti parametre.

Modenhedsmodellen overordnet

EY’s modenhedsmodel anvendes til at indplacere casekommunerne i første
omgang efter modenhed
Modenhedsmodellens parametre

►

D. Opfølgning og gennemsigtighed
Den overordnede tilrettelæggelse og styring af processer/politikker (god
governance) på området samt grad af dataoverblik. Området vurderes ud fra
delparametrene: brug af nøgletal, definition af serviceniveauer, it-understøttelse
og dataoverblik over facility management-området.

►

E. Standardisering og harmonisering
Håndtering af ydelser efter ensartede forhold, fx standardisering,
harmonisering, frekvenser, compliance og funktionalitet. Området vurderes ud
fra delparametrene: standardisering og harmonisering.

►

F. Sammenligning og videndeling
Sammenligning på tværs af organisation, eksternt, deltagelse i ERFA-grupper
samt grad af videreudvikling på området. Området vurderes ud fra
delparametrene: sammenligning og videndeling.

►

G. Brugersamspil
Anvendelse af forskellige kommunikationskanaler, separation af brugergrupper
samt grad af brugerinvolvering via brugeroplevelses- og tilfredshedsmålinger.
Området vurderes ud fra delparametrene: brugere, brugertilfredshedsundersøgelser og kommunikationskanaler.

►

H. Samarbejde med støttefunktioner
Typen og effektiviteten af samarbejdet mellem facility managementorganisationen og øvrige støttefunktioner som HR og IT. Området vurderes ud
fra delparametrene: støttefunktioner og aflastning af kerneopgaver.

►

I. Kommunikation og branding
Den anvendte kommunikationsform og interne branding af facility managementenheden som understøttende partner over for brugere, interne kunder og øvrige
interessenter. Området vurderes ud fra delparametrene: graden af proaktiv og
målrettet kommunikation og evnen til at brande facility management-enheden.

►

J. Leverance- og leverandørstrategi
Strategi for håndtering af serviceleverancer, enten via interne eller eksterne
løsninger, samt den valgte kontrakt- og samarbejdsform. Området vurderes ud
fra delparametrene: leverandørstrategi, leverancestrategi, leverandører,
incitamentsstruktur samt forretningsmodel og styringsmodel.

Der er anvendt bredt formulerede parametre i modenhedsanalysen. EY har
udvalgt disse parametre ud fra erfaring med, at de har betydning for
organisationers evne til at drive og udvikle omkostningseffektiv facility
management, der skaber værdi for kerneforretningen.
Parametrene er vægtet ligeligt. De vil således have samme effekt på den
endelige modenhedsvurdering. Typisk vil enkelte parametre dog optræde
tidligere i udviklingen end øvrige. Endvidere vil mindre modne organisationer
ofte kun arbejde med en delmængde af parametrene, mens mere modne
organisationer søger at optimere facility management på alle parametre.
Parametrene adresserer flere styringsmæssige niveauer og rummer både
mere abstrakte styringselementer som strategi og operationelle
styringselementer og elementer som processer og grænseflader. Modellen
kan herigennem rumme alle organisationer uanset modenhedsniveau og give
et nuanceret billede heraf. Således kan modellen synliggøre, på hvilke
områder der allerede er gjort en indsats, og hvilke områder man med fordel
kan fokusere på med henblik på at øge modenheden.
►

►

►

A. Strategi
Facility management-områdets understøttelse af organisationens overordnede
strategi og vision. Området vurderes ud fra delparametrene: strategi, strategiske
nøgletal, niveau for implementering af strategi, forretningsplan og delmål, samt i
hvor høj grad der er sammenhæng med organisationens strategi.
B. Ydelsesomfang, ansvarsområder og grænseflader
Vurdering af snitfladerne internt på tværs af organisationens centre og afdelinger
samt over for eksterne leverandører inden for delydelser. Området vurderes ud fra
delparametrene: ansvarsområder, grænseflader og ydelsesomfang.
C. Organisering, roller og processer
Facility management-områdets overordnede struktur, rapporteringslinjer og
fordeling af arbejdsroller og graden af centralisering/professionalisering. Området
vurderes ud fra delparametrene: roller, beslutningsfora og procesbeskrivelser.

.
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2.3

Oversigt over cost drivere
Den potentielle påvirkning af cost drivere fordelt på modenhedsniveauer
EY’s analyse har vist, at tre primære cost drivere er
kilden til realisering af kvantitative effektiviseringer på
facility management-området i de danske kommuner.
De tre cost drivere defineres nedenfor. For hvert
modenhedsniveau er det herunder illustreret, hvordan
cost drivere påvirker med forskellig styrke.

Cost drivere
Antal kvm
Cost driveren dækker over de faktiske kvadratmeter,
kommunen råder over. Effektivisering findes i
salgsprovenue og sparede lejeudgifter ved afståelse
af ejendomme samt sparede udgifter ved
efterfølgende drift af mindre arealer.

Lønomkostninger
Cost driveren dækker over omkostninger til de
udførende medarbejdere, der leverer de
pågældende serviceydelser. Effektivisering findes i
høj grad i behov for færre årsværk til at løfte
opgaverne som følge af de gennemførte tiltag.

Leverandøromkostninger
Cost driveren dækker over omkostninger til
leverandører både i form af indkøbsaftaler på varer
og materialer på facility management-området
samt leverancer leveret af eksterne leverandører.
Effektivisering findes derfor i lavere priser for
samme leverance.

Samlet betragtning
Oversigt over den relative fordeling af de
forventede gevinster for hver cost driver på hvert
modenhedsniveau.

Side 13

Harvey balls angiver relativ påvirkning af cost drivere på
hvert niveau, ikke som udvikling over tid.

OBS! Større fokus på kvalitative tiltag, der understøtter
kerneforretningen og i mindre omfang omkostningsreduktion på
niveau 4.

2.3

Bevægelse og potentiale fra modenhedsniveau 0 til 1
Den fragmenterede facility management-organisation
Situation
Modenhedsniveau 0 er udgangspunktet for de kommuner, der ikke før har haft en
struktureret tilgang til facility management og typisk er fragmenteret over flere
enheder uden samlet ejerskab over facility management-området. Der er ofte et
manglende fokus på strategisk udvikling, og ofte bliver facility management ikke
prioriteret af ledelsen.

Løftestænger til næste niveau
►

Konsolidering af volumen og udnyttelse af skalaøkonomier til at
reducere antallet af leverandører og sikre bedre priser.

►

Etablering af datatransparens åbner mulighed for sammenligning
og derved for kortlægning af omkostningseffektivitet på tværs af
serviceområder samt over for leverandører.

►

At skabe overblik over egne ressourcer og deres anvendelse på
tværs af den enkelte facility management-serviceydelse
medfører mulighed for at effektivisere og nedbringe antal
årsværk.

►

Overblik over udnyttelse af ejendomme og leverance af services
muliggør bedre udnyttelse af aktiverne, både på tværs af
fagområder og hen over døgnet.

Karakteristik
►

Nogle serviceydelser håndteres i regi af HR (fx kantine), mens andre indgår
decentralt og centralt i kernevirksomheden (fx intern service, vedligehold af
bygninger og teknik).

►

Ikke-dokumenterede forskelligartede services og serviceniveauer til forskellige
brugere, mange forskellige leverandører og ineffektive kontraktstrukturer.

►

Viden baseret på lang erfaring med faciliteterne hos de involverede
medarbejdere på lokalt og operationelt niveau.

Cost drivere, der skal påvirkes

Begrænset fokus på at tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer giver
sårbarhed ved udskiftning i medarbejderstaben.

►

Antal kvm. Påvirkes ved bedre udnyttelse baseret
på validt dataoverblik.

►

Lønomkostninger. Færre årsværk til
opgaveløsningen efter bedre tilrettelagte
serviceniveauer og derved bedre overblik over
tilknyttet ressourceforbrug.

►

Leverandøromkostninger. Færre leverandører og
kritisk masse i kontrakter giver bedre
udgangspunkt for sikring af konkurrencedygtige
priser. Samme gør sig gældende for
sammenligning på omkostninger.

►

►

En meget operationel tilgang til problemløsning med manglende fokus på
proaktivitet.

►

Der er ingen eller begrænset overblik over bygningsmassen, antal kvm og
omfanget af det arbejde, der udføres.

►

Ikke overblik over de totale omkostninger til facility managementserviceydelserne.

Potentiale fra modenhedsniveau 0 til 1 ≈ 8-15 %
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2.4

Relativ effekt

Bevægelse og potentiale fra modenhedsniveau 1 til 2

2.4

Den standardiserede facility management-organisation
Situation
Modenhedsniveau 1 er præget af stabilisering, harmonisering og overblik, og
facility management er etableret som en støttefunktion på linje med økonomi, IT,
indkøb og HR. Etablering af facility management-enhed skaber tyngde og
lydhørhed i topledelsen.
Karakteristik

Løftestænger til næste niveau
►

Videreudvikling af dataoverblik over, og bedre tværgående fokus på,
fagområder muliggør bedre udnyttelse af aktiverne styret af facility
management-enheden.

►

Integration af serviceydelser understøtter muligheden for at opnå
synergieffekter og udvikling af multiskilling hos medarbejderne.

►

Procesbeskrivelser og optimering af opgaveløsning på baggrund af
bedre data og systemunderstøttelse.

►

Systemunderstøttelse til effektivisering af servicecenter og
opgaveplanlægningen.
Etablering af incitamentsstrukturer skaber fokus på at levere
besparelser helt ned på individ- og teamniveau.

►

Centrale budgetter og styring skaber transparens og overblik, men kan også
skabe utilfredshed hos de ‘kundegrupper’, der tidligere selv havde ansvaret
for facility management.

►

Serviceområder defineres og afgrænses i forhold til hinanden.

►

Mere ensartede services (et servicekatalog med serviceniveauer), og
brugerne ved, hvad de kan forvente.

►

►

Færre leverandører og bedre organiseret intern arbejdskraft skaber
stordriftsfordele, fx som følge af øget fleksibilitet.

Cost drivere, der skal påvirkes

►

Roller, ansvar og kompetencekrav tydeliggøres og tilpasses, afhængigt af
om der driftes med egen in-house-organisation med fokus på ledelse og
faglig indsigt eller ved brug af leverandører med fokus på bestillerfunktion,
indkøb og opfølgning/controlling.

►

Antal kvm. Fortsat effekt på baggrund af
videreudviklet dataoverblik og yderligere
sammentænkning af arealdeling mellem fagområder.

►

Single point of contact til facility management-enheden betyder lettere
kontakt og adgang til services for brugere og kunder.

►

►

Data anvendes til sammenligninger internt og eksternt, hvormed bedste
praksis identificeres og kan spredes i organisationen.

Lønomkostninger. Færre årsværk til opgaveløsningen
qua bedre og mere understøttende løsninger.
Medarbejderne kan løfte en bredere vifte opgaver, og
definerede processer minimerer dobbelte løsninger.

►

Leverandøromkostninger. Fortsat konsolidering af
volumen. Desuden skabes besparelser både via
tværgående synergier i bundlede/integrerede
løsninger og ved begyndende incitamentsstyring.

Potentiale fra modenhedsniveau 1 til 2 ≈ 8-12 %
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Relativ effekt

Bevægelse og potentiale fra modenhedsniveau 2 til 3

2.4

Den professionelle facility management-organisation
Situation
Modenhedsniveau 2 er præget af en professionalisering af facility
management-organisationen, der etablerer tydelige mål og visioner for sit virke.
Der er fokus på globale trends, bedste praksis og udvikling af services, herunder
anvendelse af nye og mere effektive teknikker i serviceleverancerne.

►

Samtænkning af bygninger og services gør det muligt at designe og
levere ‘arbejdsstationer og arbejdsområder’ tilpasset brugernes
behov (aktivitetsbaserede arbejdspladser), hvilket frigør
kvadratmeter til anden brug eller frasalg.

►

Øget fokus på vedligehold af bygningsmassen ud fra en
risikobaseret tilgang, hvor omkostningerne over tid vil blive lavere
ved at finde rette forebyggende vedligeholdsniveau.

►

Fokus på resultat-, funktions- og outputkrav i leverancen af serviceydelser,
som erstatter inputbaserede kvalitetsdefinitioner. Dette giver
driftsorganisationen (egne folk eller leverandører) større frihed til at
planlægge deres arbejde effektivt.

Lokale justeringer af serviceniveauer baseret på samspil med
brugeren. Hvor lille eller ingen effekt på brugeroplevelsen og
tilfredsheden, kan der nedjusteres på serviceniveauerne.

►

Videreudvikling af incitamentsstruktur til kontraktuelle partnerskaber
med fokus på at levere besparelser til gavn for begge parter.

Man går således fra fokus på indsatsen, fx hvor ofte der gøres rent og
klippes græs, til højere grad af fokus på resultatet af indsatsen, fx hvor rent
der er, og hvor højt græsset er.

►

Antal kvm. Tilpasning af arealer efter den enkelte
brugers behov betyder færre kvadratmeter pr. bruger,
men med høj tilfredshed.

►

Lønomkostninger. Lavere priser/færre årsværk til
opgaveløsningen som følge af lavere serviceniveauer,
hvor lille eller ingen negativ effekt på oplevelse.

►

Leverandøromkostninger. Partnerskabsbaserede
kontrakter kan skabe effektiviseringer, besparelser og
gevinster i fællesskab, hvor besparelser deles, og
begge parter er bundet op på samme målsætninger
og belønnes herfor.

Karakteristik
►

►

►

Løftestænger til næste niveau

Integreret tilgang til serviceleverancerne (internt eller via bundling og
integrerede udbud) og udnyttelse af multiskilling (medarbejdere arbejder på
tværs af serviceydelser) skaber øget effektivitet i leverancen og nedbringer
omkostningerne.

►

Skelnen mellem kunder og brugere og i et vist omfang anvendelse af
brugertilfredshedsundersøgelser som grundlag for tilpasninger af
leverancen med henblik på at skabe omkostningseffektivitet.

►

Implementering af incitamentsstruktur internt og eksternt skaber
sammenhæng mellem personlige mål, teammål, afdelingsmål og
virksomhedsmål.

Cost drivere, der skal påvirkes

Potentiale fra modenhedsniveau 2 til 3 ≈ 4-7 %
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Relativ effekt

Bevægelse og potentiale fra modenhedsniveau 3 til 4

2.4

Den fragmenterede facility management-organisation
Situation

Løftestænger til næste niveau

På modenhedsniveau 3 etableres en klar sammenhæng til kundens strategiske
målsætninger og et udgangspunkt for reelle partnerskaber med kunderne,
brugerne og eksternt med leverandører, særligt ved at sammentænke
ejendomme (”real estate”) og facility management. Facility management bidrager
til virksomhedens samlede succes og tages med på råd, når der fastlægges nye
langsigtede strategier for virksomheden som helhed.

►

Gentænkning af arbejdspladsen som en mere virtuel arbejdsstation
kan mindske kvadratmeterbehovet hos den enkelte medarbejder.

►

Anvendelse af Internet of Things og sensorteknologi skaber
muligheder for optimering af både brugernære facility managementserviceydelser (som kantine og rengøring) og drift og vedligehold af
bygninger/teknik på et databaseret og risikoorienteret grundlag.

►

Anvendelse af robotics (RPA) til optimering af administrative
processer som fakturahåndtering og ansættelsesprotokoller.

►

Strategiske partnerskaber baseret på data og analyse, hvor
incitamenter sikrer værdiskabelse for begge parter.

Karakteristik
►

Sammenhæng med virksomhedens generelle mål muliggør fælles
beslutninger på strategisk niveau.

►

Facility management har en klar ekspertrolle på real estate og facility
management-området i virksomhedens større, strategiske
transformationsprojekter, fx virksomhedssammenlægninger eller frasalg.

►

Optimering af arealanvendelse og driftsomkostninger (services) gennem
aktivitetsbaserede arbejdspladser, der skaber et bedre arbejdsmiljø.

►

Vedligehold af bygningsmassen ud fra en risikobaseret tankegang, hvor man
fokuserer på langsigtede totalomkostninger i stedet for kortsigtede
besparelser, eventuelt ud fra ISO55000-standarden for Asset Management.

►

Brugertilfredshed etableres som et ultimativt kvalitetsmål. Fokus på
ressourceanvendelsen, hvor den giver det største mulige afkast (reduktion af
stress og sygefravær, højere generel medarbejdertilfredshed).

►

Facility management samarbejder og koordinerer med øvrige støttefunktioner
(især it) for at sikre en god brugeroplevelse.

Cost drivere, der skal påvirkes
►

Antal kvm. Større fokus på den digitale arbejdsplads
mindsker behovet for faste arbejdsstationer og skaber
bedre grundlag for alternative og mangfoldige
anvendelser af kvadratmeter, fx i skoler.

►

Lønomkostninger. Større fokus på forebyggende drift
og vedligehold på tværs af serviceydelser leder til
lavere totalomkostninger.

►

Leverandøromkostninger. Effektiviseringer og
besparelser skabes i fællesskab ud fra fuldt og åbent
datagrundlag, og således at begge parter har
økonomisk incitament.

Potentiale fra modenhedsniveau 3 til 4 ≈ 4-7 %
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i.

Relativ effekt

Asset Management involverer koordineret og optimeret planlægning, aktivvalg, erhvervelse/udvikling, udnyttelse,
pleje (vedligeholdelse) og endelig bortskaffelse eller fornyelse af de relevante aktiver og aktivsystemer.

Karakteristik af modenhedsniveau 4

2.4

Den nyskabende facility management-organisation
Situation
Modenhedsniveau 4 er en udbygning af det strategiske partnerskab etableret
mellem facility management-organisationen og kunden på modenhedsniveau 3
tillige med et øget fokus på anvendelse af innovative løsninger, der er på forkant
med markedsudviklingen.
Karakteristik
►

Etableret strategisk leverandørpartnerskab med henblik på konstant at
udfordre eksisterende praksis og sikre udvikling og transformation.

►

En klar digitaliseringsstrategi for facility management er etableret og
implementeret. Bl.a. anvendes alle platforme til brugerkontakt (pc, telefon,
apps og beacon-teknologi til smartphones).

►

►

Udnyttelse af smarte bygninger (Internet of Things og sensorer) til analyse af
brugeradfærd/-mønstre og tilpasning af services og drift (specielt bygninger
og teknik) til forandringer.
Facility management-organisationen har dyb indsigt i brugeradfærd og nye
mønstre og kan derved drive udvikling og transformation af bygningsmassen
og drift/service på et oplyst (databaseret) grundlag.

Udvikling drevet af den digitale agenda…

Internet of Things og
Asset Management

Robotics Process
Automation

Robotter

Kommunikation hvor som
helst, når som helst

Virtuelt samarbejde

It-systemer

…har til formål at løse fremtidens udfordringer
Produktivitet hos medarbejderne og løsningerne som et
ressourceeffektivt alternativ til flere ansættelser
Øget ønske om og behov for fleksibilitet i både fysiske og
virtuelle arbejdspladser
Medarbejdertilfredshed som styrende faktor ved tilpasning
af arbejdspladsens serviceniveauer og faciliteter
Styring af aktiver ud fra langsigtede økonomiske og
risikobaserede betragtninger (Asset Management)
Klimavenlig anvendelse, drift og vedligehold af bygninger
og arealer for at efterlade et positivt aftryk på miljøet
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Potentialefastsættelse
Fastlæggelse af de potentialevurderinger, der er anvendt i denne analyse

Potentialer i kommunal kontekst

Fra niveau 1 til 2
Fra niveau 2 til 3
Fra niveau 3 til 4

Modenhedsniveau

Fra niveau 0 til 1

Erfaringsbaserede potentialer
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10-25 %
De største potentialer findes i de tidlige faser, hvor
området konsolideres, og de mest oplagte
potentialer kan indhentes på baggrund af rene
stordriftsfordele både internt og eksternt.
Potentialet afspejler kommunale erfaringer.

10-15 %
Potentialet fra niveau 1-2 hentes på baggrund af
integration af services og de øgede muligheder for
udnyttelse af multiskilling. Derudover hentes
gevinster på øget systemunderstøttelse af specielt
bestillerprocesser.

5-10 %
Potentialet fra niveau 2-3 bygger på øget
samarbejde med kunder og fokus på brugere,
tilpasning af services og implementering af
aktivitetsbaserede arbejdspladskoncepter.

5-10 %
Potentialet fra niveau 3-4 bygger på øget
anvendelse af digitalisering og udvikling af nye
koncepter i samarbejde med eksterne partnere.

Elementerne, der ligger til grund for justering af
potentialerne, er uddybet på de følgende sider.

2.5

Justering af
potentialer

EY’s
erfaringsbaserede
potentialer justeres
med det formål at
finde det rette
niveau for den
kommunale
kontekst,
kommunerne skal
finde potentialerne
inden for.

8-15 %
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme procentuelle potentialer
som øvrige organisationer på grund af
diversitet i brugere og bygningsmasse.

8-12 %
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som øvrige
organisationer på grund af diversitet i
brugere og bygningsmasse.

4-7 %
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som øvrige
organisationer på grund af af en
relativ lav andel af kontorbygninger.

4-7 %
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som øvrige
organisationer på grund af
begrænsninger i de offentlige
udbudsregler.

Erfaringsbaserede potentialer
Modenhedsmodellen og besparelsespotentialer er baseret på en bred erfaring
fra tidligere facility management-projekter på tværs af Norden

2.5

Grundlag for erfaringsbaserede effektiviseringspotentialer

Eksempler fra benchmarkingprogrammer

EY har drevet adskillige projekter med fokus på effektivisering og
udvikling af organisationers facility management-område i alle dele af den
offentlige og private sektor. Samtidig har EY gennem de seneste 15 år
drevet et omfattende benchmarkingprogram på tværs af virksomheder og
offentlige organisationer i Norden. Dette har givet indgående kendskab til
udfordringer og bedste praksis-løsninger på facility management-området
og ligeledes skabt et solidt grundlag for at estimere og kvalificere
effektiviseringspotentialer uanset virksomhedstype.

►

Der er observeret en generel tendens med faldende omkostninger
for organisationer, der struktureret og aktivt arbejder med at
forbedre deres facility management-organisation. Der er eksempler
på serviceydelser med en reduktion af omkostninger på 26 % over
3-5 år, men med øget brugertilfredshed til følge i samme periode.

►

De observerede tendenser går igen uanset virksomhedstype,
geografisk placering og størrelse og vurderes således
sammenlignelige.

Således tager EY’s erfaringsbaserede potentialer blandt meget andet
udgangspunkt i:
►

3 årlige nordiske facility management benchmarkingprogrammer for
hhv. kontorbygninger, hospitaler og kommuner siden 2002

►

Udvikling af 4 kommercielle facility management-virksomheder

►

10 gennemførte ejendomsstrategier

►

28 fuldførte sourcingstrategier/forstudier

►

60 fuldførte outsourcingopgaver

►

20 fuldførte transformationer af in-house organisationer

►

Udvikling af 24 bestillerorganisationer

►

11 udførte outsourcingevalueringer

EY har i forbindelse med disse projekter foretaget adskillige
modenhedsanalyser for nordiske virksomheder og offentlige institutioner
med efterfølgende implementering af forbedringstiltag og
organisationsændringer. Ved at udvikle og effektivisere hhv.
serviceniveauer, leverancemodeller, strategi og mål, brugertilfredshedsundersøgelser og leverandøraftaler er der identificeret eller realiseret
besparelser på mellem 10 % og 30 % over en periode på 2-6 år.
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Eksempler fra private virksomheder
►

Analyse og udvikling af nordisk detailvirksomheds facility
management-organisation med efterfølgende implementering af nye
outsourcingkontrakter med realiserede besparelser på 25-30 % over
en periode på tre år.

►

Implementering af ny facility management-outsourcingstrategi for
større global forbrugsvarevirksomhed. Ved at evaluere
leverandører, forhandle kontrakt og overflytte medarbejdere førte
det til årlige besparelser på ca. 25-30 %.

►

Analyse af potentialer ved centralisering af facility managementorganisation for større nordisk detailvirksomhed. Med fokus på
serviceniveauer, brugertilfredshed og leverandøraftaler resulterede
det i et identificeret besparelsespotentiale på ca. 16 %.

Eksempler fra offentlige institutioner
►

EY har foretaget modenhedsanalyser og større transformationer for
adskillige nordiske offentlige institutioner, herunder kommuner, hvor
der ofte ved synergier, standardisering af serviceniveauer,
integrerede løsninger, outsourcing og leverandørstyring er
identificeret og realiseret besparelsespotentialer på over 15 %.

Barrierer og muligheder i de danske kommuner
Grundlag for tilpasning af erfaringsbaserede effektiviseringspotentialer

2.5

Fra modenhedsmodel til potentialer
Alle organisationer har forskellige udgangspunkter for leverancen af facility management-serviceydelser og dermed også for modningen af disse med
henblik på kvantitativ og kvalitativ effektivisering. En væsentlig forskel kan særligt opleves i hastigheden, hvormed potentialer kan realiseres i kommuner i
forhold til eksempelvis private virksomheder og øvrige offentlige institutioner.
Generelt medfører kommunernes kompleksitet, at det i en kommune indledningsvis vil kræve relativt flere ressourcer end i mindre komplekse virksomheder
at igangsætte effektiviseringer og danne sig det fornødne styringsmæssige overblik til eksempelvis at identificere synergi og indføre standardiserede
serviceniveauer. Samtidig er der i kommunerne så stor volumen i FM-serviceydelserne, at der er et robust grundlag at realisere kvantitative og kvalitative
gevinster på.
Der er derfor både muligheder og barrierer for størrelsen af effektiviseringspotentialet i de danske kommuner, hvilket beskrives nærmere for de enkelte
områder i tabellen nedenfor og på næste side.
Områder
Bygningstyper

Effektiviseringsmuligheder
Kommunernes store volumen i kvadratmeter danner et robust
udgangspunkt for at identificere effektiviseringsmuligheder, hvormed man
kan realisere stordriftsfordele på grundlag af en samlet styring og
prioritering af fx vedligeholdelsesindsatsen.

Effektiviseringsbarrierer
I de tilfælde, hvor kommuner har et dokumenteret vedligeholdelsesefterslæb, kan effektivisering medføre yderligere efterslæb. I stedet
anbefales betydeligt fokus på en porteføljestrategi, således at der kan findes
omkostningsbesparelser i en mindre bygningsmasse.
Kommunernes håndtering af mange forskellige typer ejendomme med
forskellige vedligeholdsbehov og -stand medfører en kompleks
styringsopgave og kræver et omfattende datagrundlag.

Lokaliteter

Kommunernes mange lokaliteter giver stor volumen for identifikation af
synergi og effektiviseringsmuligheder samt for kvalificeret tværgående
prioritering.
For modne kommuner giver mange lokaliteter datagrundlag til intern
benchmarking med henblik på identifikation af effektiviseringsmuligheder.

Geografi
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I kommunernes mere tætbefolkede områder er der ofte mange lokaliteter,
der er placeret geografisk tæt. Hvis leverancen af facility managementserviceydelser tilrettelægges på tværs af disse, kan der ofte opnås synergi
og effektivisering, særligt i kommuner med høj befolkningstæthed.

En kommunes mange forskelligartede lokaliteter stiller større krav til
datagrundlaget, før der kan identificeres effektiviseringspotentialer på et
tilstrækkeligt informeret grundlag. Dette påvirker særligt de mere umodne
kommuner.

I de områder af kommunerne, der har stor geografisk spredning, sætter
dette en begrænsning på eventuelle synergieffekter, da varetagelsen af
facility management på tværs af stor geografi vanskeliggøres af køretid,
særligt for kommuner med lav befolkningstæthed.

Grundlæggende karakteristika ved kommunerne (fort.)
Grundlag for tilpasning af erfaringsbaserede effektiviseringspotentialer

Områder
Medarbejdere

Effektiviseringsmuligheder
Modning af facility management-organisationen giver grundlag for at
etablere faglige fællesskaber for medarbejdere, der ofte ikke har det i en
umoden organisation. Dette kan medføre faglig udvikling og opnåelse af
højere serviceniveau for samme penge.
Facility management-medarbejderne i kommunerne har ofte et solidt
kendskab til kommunens bygninger. Hvis dette kendskab bringes i spil på
tværs i en modnet facility management-organisation, kan leverancen af
serviceydelser effektiviseres.

Politik

En politisk kontekst, der vægter hensyn til bevarelsen af egenproduktion
frem for udlicitering, kan være løftestang til at gennemføre strategiske
investeringer med udvikling af kommunens facility management-organisation
til følge.

2.5

Effektiviseringsbarrierer
I en kommune er der ofte en lang række overenskomster, hvis bindinger kan
vanskeliggøre effektiviseringer på kort sigt.
Facility management-serviceleverancen bidrager ofte til kommunens sociale
indsats, hvilket er hensigtsmæssigt i kommunens totaløkonomiske
perspektiv, men kan mindske potentialet isoleret på facility managementområdet.

Den politiske kontekst for leverancen af serviceydelser, herunder
eksempelvis hensyn til små og mellemstore virksomheder, gør det svært
altid at vælge den mest omkostningseffektive leverandørløsning og
eksempelvis vælge en leverancemodel med integreret facility management.

Endvidere kan effektivisering af facility management lede til besparelser, der
ikke direkte har effekt på de kommunale kerneydelser.
Kvadratmetertyper

Kommuner har stor volumen både hvad angår kontorkvadratmeter og øvrige
kvadratmeter. Endvidere arbejder flere kommuner på at minimere forskelle
mellem kvadratmetertyper ved øget brug af flerbrugerejendomme. På tværs
af de kommunale ejendomme vil der derfor ofte være en kritisk masse til at
realisere effektiviseringer inden for og på tværs af forskellige typer
kvadratmeter.

Traditionelle synergieffekter i facility management baserer sig på
kontormiljøer med en ensartet opsætning af services (fx kantine, reception,
kopiservice, rengøring m.m.). I kommuner anvendes principperne på
kvadratmetertyper, der ikke har samme karakteristika, idet
kontorarbejdspladser ofte kun udgør en lille andel af en kommunes
kvadratmeter. Derfor er det vanskeligere at realisere potentiale ved synergi
på tværs af services, fx hvor én FM-medarbejder varetager flere services.
Det vil samtidig være vanskeligt at finde samme effektiviseringsmuligheder
på skolearealer, da hensyn til normering, indeklima, begrænsningen i
forskelligartede aktiviteter m.v. spiller en større rolle end for kontorarealer.

Kunder og
brugere
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Kommuner har i kraft af deres kerneydelser et tæt samarbejde med og
kendskab til kunder og brugere af de lokaliteter, der ydes facility
management på. Dette giver et robust grundlag for at tilrettelægge
leverancen af serviceydelser ud fra kunders og brugeres behov, især for
modne kommuner.

En kommunes uhomogene kunde- og brugergrupper, herunder flere grupper
på én lokalitet, gør det vanskeligere at indhente potentialer sammenlignet
med en privat virksomhed, særligt for umodne kommuner, da det kræver en
differentieret serviceleverance.

Eksempler på realiserede potentialer i kommuner
Flere af kommunerne har erfaring med realisering af gevinster på facility
management-området
Professionalisering af afgrænsede ydelser
Primært modenhedsniveau 0-1,5
10 % sparet på indkøb af
håndværkerydelser: Gennemførelse af

Realiserede potentialer

tværgående udbud af håndværkerydelser leder til en
årlig besparelse på 10 % på indkøb af
håndværkerydelser og derved en reduktion af
kommunens leverandøromkostninger.

18 mio. kr. sparet ved professionalisering af
rengøring: Professionalisering og struktureret brug
af data og nøgletal på rengøringsområdet leder til
besparelse på ca. 18 mio. kr. i form af reducerede
løn- og leverandøromkostninger som følge af en
mere effektiv tilrettelæggelse af serviceydelsen.

16 % sparet på arealpleje: Professionalisering af
arealplejefunktion leder til besparelser på 16 % på to
år. Besparelsen er sket via effektivisering af
processer, standardisering af serviceniveauer og
systemunderstøttet, databaseret styring.
Besparelsen er primært realiseret på
lønomkostninger.

Reduktion af ejendomsmassen og energitiltag
Primært modenhedsniveau 1-2

Tværgående, organisatoriske forandringer
Primært modenhedsniveau 1-2,5

Årlig besparelse på 10 % på arealoptimering:

10 % sparet ved centralisering: Centralisering af

Struktureret styring af arealer leder til årlig besparelse
på 10 % i reducerede løn- og leverandøromkostninger til
drift af arealer samt færre omkostninger til leje.

facility management inden for en enkelt forvaltning på ét
år leder til årlig besparelse på 10 % på tværs af facility
management-serviceydelser. Besparelsen er realiseret
på både løn- og leverandøromkostninger.

10-15 % reduceret ejendomsmasse: Aktiv styring
af arealer gennem bedre data leder til reduktion af
ejendomsmasse på 10-15 % over fire år på tværs af
forskellige bygningstyper. Reduktionen leder til afledte
besparelser på driften af arealerne, hvormed løn- og
leverandøromkostninger reduceres.

10-14 % sparet ved centralisering: Centralisering

Reduktion af kvm med 15 % i 2019:

40 mio. kr. sparet i 2019 ved professionalisering og samordning: Oprettelsen af et ejendoms-

Implementering af målsætning om nedbringelse af
nuværende 40.000 kvm med 15 % frem mod 2019 med
henblik på at realisere besparelser som følge af
reducerede lejeudgifter og reducerede omkostninger til
drift af arealerne (løn og leverandører). Indsatsen
strækker sig over forskellige bygningstyper, fx skoler og
administration, og er realiseret ved både frasalg af
ejendomme og grunde samt opsigelse af lejemål.

10-15 % sparet på forsyningsudgifter:
Tværgående energiindsats over fem år leder til
besparelse i alt på 22 mio. kr. på kommunale
forsyningsudgifter til el, vand og varme, hvilket er en
gennemsnitlig besparelse pr. år på ca. 10-15 %.

Løftestænger
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Konsolidering af volumen og udnyttelse af
skalaøkonomier, herunder konkurrenceudsættelse

Videreudvikling af dataoverblik over og bedre
tværgående fokus på fagområder

Etablering af datatransparens

Systemunderstøttelse

af alle facility management-serviceydelser for en
forvaltning realiserer besparelser (løn- og
leverandøromkostninger) på ca. 10 % på to år, hvilket
forventes at stige til 14 % efter fem år.

center, centralisering af serviceydelser og budgetter
samt professionalisering og effektivisering har medført
besparelser fra 2014. Besparelserne er øget årligt frem
mod næsten 40 mio. kr. udmøntet i 2019. Besparelsen
er realiseret på både løn- og leverandøromkostninger.

36 % sparet ved centralisering og
professionalisering: En kommune har realiseret
besparelser på 36 % over en seksårig periode ved
centralisering og professionalisering af sin facility
management-organisation på tværs af facility
management-ydelser. Besparelsen er realiseret på både
løn- og leverandøromkostninger.
Integration af serviceydelser
Procesbeskrivelser og optimering
Systemunderstøttelse

At skabe overblik over egne ressourcer og deres
anvendelse

Etablering af incitamentsstrukturer

Systemunderstøttelse

Lokale justeringer af serviceniveauer baseret på
samspil med brugeren
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Eksempler på gevinstrealisering i det offentlige

2.5

Rigspolitiets udbud af integreret facility management kontrakt
Tiltag
På baggrund af Finansministeriets Budgetanalyse igangsattes i slutningen
af 2010 arbejde med at kortlægge facility management på tværs af hele
dansk politi. Målet var at finde og realisere knap 30% besparelser ud fra
den samlede daværende omkostningsbase. Til at realisere gevinsterne
valgte man at konkurrenceudsætte hele området i én integreret facility
management løsning (IFM), med målet om at finde én samlet
landsdækkende leverandør. Samarbejde med den nye leverandør
opstartedes i 2012 med realisering af besparelseskravet via lavere
kontraktsum.
Organisering
Indledningsvist var facility management området præget af fragmenterede
løsninger, hvor opgaver primært blev løst af interne medarbejdere, med
undtagelse af rengøring og i visse tilfælde kantine.
I forbindelse udbud af IFM-løsningen oprettedes central enhed med
ansvar for facility management for alle lokaliteter, herunder strategisk
udvikling og kontraktstyring. Hver politikreds har desuden normeret en til
to lokale driftsansvarlig(e) for facility managementområdet.

Gevinster
Realiserede besparelser:
►

Ca. 30% ud af den oprindelige omkostningsbase fundet via primært
effektiviseringer og tilpasning af serviceniveauer

►

Inkrementelle løbende forbedringer med fokus på besparelser og kvalitetsløft

Kvalitative gevinster:
►

Stigende brugertilfredshedsniveau i forhold til tidligere

►

Partnerskabsorienteret samarbejde med ekstern leverandør

►

Bedre understøttelse af kerneforretningen og udvidelse af opgave scope

Estimeret modenhedsrejse:
Rigspolitiets rejse har båret dem fra modenhedsniveau 0, præget af
fragmenterede løsninger uden dataoverblik eller fokus på gevinstrealisering, til at
være én af de fremmeste offentlige organisationer på området og placeret omkring
niveau 3. Dette skyldes både den nye samarbejdstilgang, de realiserede
besparelser, den samordnede styring, fokus på brugertilfredshedsmålinger, nye
tekniske løsninger samt indførelse af positiv incitamentsstyring i kontrakten.

Med den nye landsdækkende aftale leverer serviceleverandøren i
udgangspunktet ét fælles serviceniveau på tværs af lokaliteter, hvilket er
harmoniseret i forhold til eksempelvis lokalekategorisering. Trods skiftet i
både leverancemodel og i ensretning af serviceniveauer har man herefter
konstateret øget brugertilfredshed med samtidig realisering af estimerede
effektiviseringspotentialer.
I 2014 fik Rigspolitiet sammen med serviceleverandøren tildelt
Driftsherreprisen af Boligfonden Kuben og DFM-netværket under
overskriften ”Et nyskabende partnerskab” i anerkendelse af succesen.

- 2010
Side 24

2011

2012

2013 -

Eksempler på gevinstrealisering i det offentlige
Forsvarets trinmodel fra fragmenterede løsninger til landsdækkende facility
management kontrakt
Tiltag
Grundet krav om effektiviseringer og besparelser igangsatte Forsvaret i
2009 projekt der havde til formål at professionalisere og strukturere facility
management på tværs af organisationen. Organisationens volumen taget
i betragtning valgte man at opdele landet geografisk og således udbyde
serviceydelser i først Øst Danmark og siden Vest Danmark.
Organisering
I første omgang valgte man at begrænse udbud af facility management til
serviceydelserne; rengøring, kantinedrift, affaldshåndtering samt
indvendig bygningsdrift og -vedligehold. Udbud af løsningerne medførte i
2011 én leverandør i Øst Danmark og en anden leverandør i Vest
Danmark pr. 2013. Begge kontrakter gav positive resultater i form af
realiserede besparelser på 34% af omkostningsbasen for de respektive
ydelser. Efterfølgende har man desuden udbudt hard-FM serviceydelser i
nationalt udbud og via alle disse tre større kontrakter har man opnået fuld
harmonisering på tværs af serviceydelser og lokaliteter, med samtidig
mulighed for lokal tilpasning.
I forbindelse med udløb af de to regionale kontrakter har Forsvaret
igangsat samlet udbud af hele facility management området i én
integreret kontrakt. Hermed samles kontraktstyringsenheder i én central
enhed med ansvar for alle lokaliteter, herunder strategisk udvikling og
kontraktstyring. Efter ønske om at opnå stordriftsfordele har Forsvaret
valgt en eneleverandørstrategi som udover serviceydelserne omfattet af
Øst og Vest aftalerne ligeledes omfatter bygningsteknik, intern service
samt arealpleje på Forsvarets betydelige udearealer.
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Gevinster
Realiserede besparelser:
►

34% ud af den oprindelige omkostningsbase på tværs af alle serviceydelser.
Besparelser fundet i flere tempi via samlet kontrakt i Øst Danmark og siden
Vest Danmark

►

Yderligere besparelser på tværs af alle facility management serviceydelser via
samling af Øst og Vest i ét landsdækkende udbud af facility management

►

Inkrementelle løbende forbedringer med fokus på besparelser og kvalitetsløft

Kvalitative gevinster:
►

Banebrydende strategisk samarbejde med ekstern leverandør

►

Bedre understøttelse af kerneforretningen og udvidelse af opgave scope

Estimeret modenhedsrejse:
Forsvarets rejse har båret dem fra et modenhedsniveau på 0-1, præget af
fragmenterede løsninger uden dataoverblik eller fokus på gevinstrealisering, over
en situation med konsolidering i to regioner til i dag, hvor man udbyder en national,
integreret FM-kontrakt til ny strategisk samarbejdspartner, hvilket vil bringe dem
op på niveau 3-4. Dette skyldes et tydeligt fokus på strategiske målsætninger, en
samarbejdsorienteret tilgang til udbud og kontraktudarbejdelse, serviceniveauer
der fokuseres om brugeren og kernevirksomheden, incitament på begge sider til at
realisere besparelser, mere lokal selvbestemmelse og ansvar for optimering i
aftaleperioden.

Resultatet er at man arbejder med danmarkshistoriens største facility
management kontrakt med mere end 700 årsværk, 30.000 brugere og
2,5 mio. kvm., hvor man, på trods af allerede realiserede besparelser via
først Øst og siden Vest, vil kunne realisere yderligere besparelser og
effektiviseringer ved en landsdækkende løsning.

Side 25

- 2009

2011

2013

2016

2018 -

Model for potentialeberegning
Potentialeberegning på baggrund af facility management-omkostningsbase og
effektiviseringspotentiale for klynger

2.5

Klyngedannelse

Der er tilstræbt klynger, hvor modenhed, indbyggertal og befolkningstæthed er
så homogent som muligt. Klynger indeholder i visse tilfælde flere
casekommuner.
Spørgeskemakommuner klynges, hvor deres modenhed, størrelse og
befolkningstæthed vurderes at have størst lighed med den/de casekommune(r),
der danner udgangspunkt for klyngen. Indplacering af spørgeskemakommuner i
klynger er foretaget individuelt for hver spørgeskemakommune. For en nærmere
introduktion til metoden henvises til bilag.
I den situation, at et spørgeskema ikke er modtaget, eller det modtagne
spørgeskema ikke kan benyttes til at foretage en modenhedsvurdering, er der
benyttet en gennemsnitsbetragtning. Denne metode er beskrevet nærmere i
bilag.
Data fra klyngekommune er udgangspunkt for omkostningsbase

1. Casebaseret kortlægning

2. Spørgeskemakortlægning

Klyngedannelse ud fra:
modenhed, indbyggerantal,
befolkningstæthed

Indplacering ud fra: modenhed,
indbyggerantal, befolkningstæthed

3. Klyngedannelse
Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Strategisk
værdiskabende

Proaktivitet

Værdiskabelse

En casekommune modenhedsvurderes, og der dannes klynger ud fra
casekommuner på baggrund af modenhed, indbyggertal og befolkningstæthed.

Fleksibilitet

Operationel
effektivitet
Omkostningsbesparende
Effektiviseringspotentiale
Modenhedsscore 0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

4. Klyngepotentiale

Enhedsomkostninger i
klyngekommune

Estimeret volumen
for den enkelte
kommune i klyngen

Omkostningsbase for
kommune

Klyngens
effektiviseringspotentiale i %

Samlet potentiale for
klyngen

Klyngekommunernes data er udgangspunkt for den estimerede facility
management-omkostningsbase for de øvrige kommuner (spørgeskemakommuner) i klyngen.
For at skabe det bedste dataudgangspunkt for klyngekommunens
enhedsomkostninger er data kombineret ved flere casekommuner i én klynge
(gennemsnit). Ved manglende data for en klyngekommune på et område
benyttes gennemsnittet af resterende casekommuners data på det pågældende
område.
Såfremt det ikke har været muligt at estimere en samlet omkostningsbase for en
spørgeskemakommune som følge af manglende areal-/mængdedata, er der
anvendt alternative estimeringsmetoder som beskrevet i bilag.
På baggrund af omkostningsbase (kr.) og effektiviseringspotentialet i
modenhedsmodelen beregnes det endelige potentiale (kr.).
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Samlet omkostningsbase i
klyngen

5. Samlet potentiale
Klynge 1’s samlede
potentiale

Klynge n’s samlede
potentiale

Totalt potentiale

3

FACILITY MANAGEMENT I DE
DANSKE KOMMUNER

3.1

Omkostningsopgørelse

3.2

Potentialer på tværs af klynger

3.3

Analyse af klynger

Omkostningsopgørelse

3.1

Grundlag for analysens omkostningsopgørelse
Omkostningsopgørelse

Styrken af datagrundlaget

På de følgende sider findes en opgørelse af de danske kommuners omkostninger til
facility management.

Stærk tilslutning fra casekommunerne

►

Samlet omkostningsbase: Først etableres den samlede facility managementomkostningsbase, der består af casekommunerne og den ekstrapolerede
omkostningsbase for spørgeskemakommuner, dvs. de danske kommuners samlede
omkostninger til facility management fordelt på de ni facility managementserviceydelser, der er medtaget i analysen. Hernæst nedbrydes
omkostningsopgørelsen i de fire største facility management-serviceydelser.

►

Inddeling i klynger: Hernæst vises inddelingen af kommuner i klynger på baggrund
af EY’s modenhedsanalyse, hvorefter klyngernes omkostningsbase etableres.

►

Estimering af totalt potentiale: Endelig estimeres effektiviseringspotentialet for
hver klynge og totalt med udgangspunkt i hver klynges estimerede potentiale i
procent.

Alle casekommuner er indgået i godt samspil med EY i forhold til at
finde og validere data samt i forbindelse med kortlægning af
kommunernes modenhed.
Casekommunerne danner et repræsentativt grundlag for den videre
ekstrapolering og udgør således en valideret og underbygget andel
af det samlede datagrundlag.

Bred deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen
68 kommuner har besvaret spørgeskemaet fyldestgørende. Kun 19
kommuner har således enten ikke svaret eller har svaret for
utilstrækkeligt på det udsendte spørgeskema, til at man kan
modenhedsvurdere dem på deres håndtering af facility management.

Andel af estimerede omkostninger opgjort ud fra, hvilken type af kommuner det er baseret på
Håndtering af resterende kommuner

16%

100%

57%

Der antages således mulighed for ekstrapolering til alle landets
kommuner med tilfredsstillende datasikkerhed baseret primært på
enhedsdata for ca. 72 % og i mindre grad på driftsregnskaber for de
mindre omkostningstunge serviceydelser på ca. 11 %. De resterende
16 % udgøres af restgruppen.

27%

Casekommuner
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Gennemsnitsbetragtningen for de resterende 19 kommuner er
baseret på et troværdigt grundlag og vil derfor give et så retvisende
og repræsentativt billede på tværs af disse resterende kommuner
som muligt.

Spørgeskemakommuner

Restgruppen

Total

Omkostningsbase for alle 98 kommuner

3.1

Kommunernes samlede omkostningsbase udgør ca. 14,9 mia. kr.
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser, mio. kr.

1.421

954

682

457

Vognpark

Kantine

394

197

14.933

3.017
3.395
4.415

Bygningsdrift
og -vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Sikkerhed Affaldshåndtering

Total

De fire største serviceydelser står samlet for 82 % af de estimerede omkostninger på tværs af alle landets kommuner.
Estimerede enhedsomkostninger opgjort som gennemsnit for de enkelte facility management-serviceydelser på tværs af casekommunerne*
Kr./enhed
Gnsn.
casekommuner
enhedsomk.**
Enhed
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Bygningsdrift
og
-vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Vognpark

Kantine

Sikkerhed

Affaldshåndtering

146

176

94

52

9

37.424

89

14

6

Brutto
bygningskvm

Netto
rengjorte
bygningskvm

Brutto
bygningskvm

Brutto
bygningskvm

Udendørskvm

Køretøjer

Måltider

Brutto
bygningskvm

Brutto
bygningskvm

*Se bilag 5.3 for overordnet estimering af omkostningerne for de enkelte facility management-serviceydelser.
**Enhedsomkostningerne er her vist som gennemsnit på tværs af casekommunerne og er ikke nødvendigvis et udtryk for de enkelte enhedsomkostninger, der er benyttet
til at estimere de individuelle klyngeomkostninger.

Omkostningsbase fordelt efter anvendt metode
Metode 1, som er den mest sikre af de anvendte metoder, udgør den markant
største andel af de estimerede omkostninger med ~75 %*

3.1

Fordeling af den estimerede facility management-omkostningsbase ud fra anvendt metode, mio. kr.**
2.443

14.933
2.443

1.317
7.151

1.317

7.151
4.021

4.021
Casekommuner

Spørgeskemakommuner

Metode 1
(enhedsomkostninger)

Spørgeskemakommuner

Metode 2
(%-del af driftsregnskaber)

Restgruppen

Total

Metode 3
(gennemsnitlig %-del af
driftsregnskaber)

►

Casekommunerne udgør 27 % af den estimerede omkostningsbase.

►

Metode 1, der er baseret på enhedsomkostninger, udgør den største andel af de estimerede omkostninger med ~75 %.

►

Metode 2 er baseret på et estimat af facility management-omkostningsbasen for klyngekommunen som procentdel af driftsregnskabet og
udgør ~9 % af den samlede omkostningsbase.

►

Metode 3 anses som det mest usikre estimat og udgør ~16 % af omkostningsbasen.
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*Estimaterne er baseret på 2016-driftsregnskabstal, enhedsdata fra spørgeskemakommuner og enhedsomkostninger fra klynger baseret på indsamlet data for
casekommunerne; se bilag 5.1 for nærmere beskrivelse af metoderne.
**Se bilag 5.3. for estimering af de enkelte facility management-serviceydelser udspecificeret for de metoder.

Gennemgang af de fire største serviceydelser
Bygningsdrift og -vedligehold, rengøring, forsyning og intern service står for
82 % af de samlede omkostninger til FM i de danske kommuner
De fire største FM serviceydelser udgør 82 % af den samlede
omkostningsbase relateret til facility management i de danske kommuner
og er derfor de mest relevante serviceydelser at se nærmere på. For at få
en så stor effekt som muligt bør hovedparten af det videre arbejde med
FM fokusere på disse fire ydelser og i mindre udstrækning på de
resterende fem ydelser, der står for de sidste 18 %.

Bygningsdrift og -vedligehold er for alle 11 casekommuner
den facility management serviceydelse, der udgør den største omkostning.
Flere kommuner kæmper med vedligeholdelsesefterslæb og manglende
vedligeholdelsesplaner af både tekniske installationer og klimaskærm. På
tværs af alle 98 kommuner bliver der anvendt 4.415 mio. kr. på
bygningsdrift og -vedligehold.

Rengøring er den FM-serviceydelse, de fleste kommuner har
arbejdet længst med og har udviklet mest på. Flere kommuner har haft
rengøring i udbud, har udarbejdet serviceniveauer og standarder for
ydelsen og udfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser med
kvaliteten af rengøringen på tværs af kommunens lokaliteter. Rengøring
koster årligt de 98 kommuner 3.395 mio. kr.

Forsyning er en FM-serviceydelse, hvor det kan være svært
at styre på enhedsprisen af den indkøbte forsyningstype, men snarere kan
det være relevant at adressere kommunens forbrug på de enkelte
lokaliteter og på tværs af bygningstyper. Flere kommuner arbejder med
forskellige former for målere og alarmer, der kan forhindre vandspild og
andre former for lækager. Forsyning udgør årligt 3.017 mio. kr. på tværs af
de 98 danske kommuner.
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3.1

Intern service er den fjerdestørste FMserviceydelse, der hovedsageligt består af udførende personale i
form af ”blå” og ”sorte” mænd, der udfører handyman-arbejde på
tværs af kommunens lokaliteter. Denne serviceydelse kan være en
smule diffus at opgøre, idet der er en del delte årsværk, der
håndterer denne type opgaver, og at snitfladen til bygningsvedligehold kan være uklar. På tværs af kommunerne bruges der
årligt 1.406 mio. kr. på intern service.

Metoden bag den samlede omkostningsbase
Den samlede omkostningsbase er baseret på omkostninger fra de 11
casekommuner og data fra spørgeskemakommunerne.
Gennemsnitlige enhedsomkostninger fra casekommunerne er
anvendt til at gange på spørgeskemakommunernes volumener (kvm,
måltider, biler) for at få en estimeret omkostning. For de
spørgeskemakommuner, der ikke har angivet data (restgruppen),
bruges metode 3, hvor casekommunernes gennemsnitlige procentdel
af driftsregnskabet, der udgøres af FM-omkostninger, er anvendt.
75 % af omkostningerne er baseret på data fra casekommunerne og
spørgeskemakommunerne.

Den største serviceydelse for kommunerne

3.1

Bygningsdrift og -vedligehold udgør en samlet omkostning på
ca. 4,4 mia. kr.
Totale omkostninger til bygningsdrift og -vedligehold fordelt på type i mio. kr.*

1.307

4.415

►

Bygningsdrift og -vedligehold består af tre
typer udgifter til hhv. udvendigt og
indvendigt vedligehold samt drift af tekniske
installationer. Totalen er baseret på samtlige
98 kommuner.

►

Udspecificering og fordeling af
omkostningen er baseret på
totalomkostningen og en fordelingsnøgle af
den procentvise fordeling for de tre
omkostningstyper for casekommunerne, der
har udspecificeret disse. Estimatet for
udspecificeringen anses derfor at have en
høj grad af usikkerhed.

►

Enhedsomkostningerne til bygningsdrift og
-vedligehold er estimeret ud fra de
casekommuner, der har udspecificeret på de
tre omkostningstyper.

►

Omkostningerne er ikke nødvendigvis et
udtryk for de enhedsomkostninger, der er
benyttet til at estimere omkostningen for de
individuelle klynger.

1.472
1.637

Tekniske installationer

Indvendigt
Udvendigt
bygningsvedligehold bygningsvedligehold

Total

Enhedsomkostninger i kr. pr. kvm fordelt pr. omkostningstype for casekommunerne**

146

42

Tekniske
installationer

45

48

Indvendigt
Udvendigt
bygningsvedligehold bygningsvedligehold

Total***

*De estimerede udspecificerede omkostninger er fordelt ud fra casekommunerne, der har kunnet udspecificere på de tre omkostningstyper.
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**Estimaterne er baseret på seks casekommuner, der har udspecificeret omkostninger og kvadratmeter, så en enhedsomkostning har kunnet estimeres.
***Estimatet for gennemsnit af de totale enhedsomkostninger er baseret på flere casekommuner end enhedsomkostninger for de udspecificerede omkostningstyper.

Den andenstørste serviceydelse for kommunerne
Rengøring udgør en samlet omkostning på ca. 3,4 mia. kr.

3.1

Omkostninger til rengøring fordelt på bygningstyper, mio. kr.*

333

178

141

62

9

3.395

Skole og SFO udgør den største
omkostning på tværs af bygningstyper
for rengøring med 47 % af den
samlede omkostning. Dette hænger
sammen med, at Skole og SFO typisk
udgør en stor del af kommunens kvm
og har et højt antal daglige brugere.

480
603
1.589

Daginstitutioner og social- og
ældreområdet er den anden- og
tredjestørste omkostning med
henholdsvis 18 % og 14 %.
Skole og SFO

DagSocial- og
institutioner ældreområdet

Kontor &
admin.

Museer,
Idrætsanlæg
biblioteker og
og
kulturhuse svømmehaller

Offentlige
toiletter

Boliger

Total

Gennemsnitlige enhedsomkostninger til rengøring fordelt på bygningstyper, kr. pr. kvm**
1.851

268
221
173

158

Skole og SFO
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Social- og Daginstitutioner
ældreområdet

153

Kontor &
admin.

176

173
146

Museer,
Idrætsanlæg
biblioteker og
og
kulturhuse svømmehaller

Offentlige
toiletter

Boliger

Total

Offentlige toiletter er den klart
dyreste kvm at rengøre med en
gennemsnitlig omkostning på 1.851 kr.
I forhold til den gennemsnitlige pris på
176 kr. pr. kvm ligger de fleste
bygningstyper herunder eller omkring
gennemsnittet. Daginstitutioner,
idrætsanlæg og svømmehaller samt
social- og ældreområdet ligger over
gennemsnittet og er typisk kvm, der er
dyrere at rengøre grundet flere brugere
og i tillæg brugere, der kræver særlige
forhold.

*Fordelingen på bygningstyper er baseret på estimering af den totale omkostning for serviceydelsen og er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da dele af omkostningen er baseret på
antagelsen om, at spørgeskemakommuner, der ikke har udspecificeret kvadratmeter for bygningstyper, har samme fordeling af omkostningerne for bygningstyper som estimeret for
casekommunerne.
**Fordelingen af omkostningerne på de enkelte bygningstyper er estimeret ved et gennemsnit på tværs af casekommunerne, hvorfor den kan afvige en smule fra gennemsnittet på tværs af
klyngerne, der kan have flere casekommuner i de enkelte klynger.

Den tredjestørste serviceydelse for kommunerne
Forsyning udgør en samlet omkostning på ca. 3,0 mia. kr.

3.1

Omkostninger til forsyning fordelt på bygningstyper, mio. kr.*
185

107

3.017

Forsyning består af udgifter til vand,
el og varme på tværs af kommunernes
totale bygningskvm og administration
heraf.

299
320
333
605

Skole og SFO udgør med 39 % af den
totale omkostning til forsyning den
største post. Herefter følger social- og
ældreområdet, der udgør 20 %. De
resterende fem bygningstyper udgør
samlet 41 %.

1.168

Skole og SFO

Social- og
Idrætsanlæg og
ældreområdet svømmehaller

Daginstitutioner

Kontor &
admin.

Museer,
biblioteker og
kulturhuse

Boliger

Total

Den gennemsnitlige pris pr. kvm for
forsyning ligger på 94 kr. De forskellige
bygningstyper fordeler sig pænt
heromkring.

Gennemsnitlige enhedsomkostninger til forsyning fordelt på bygningstyper, kr. pr. kvm**
129
119
98

92

88

Skole og SFO

Social- og
ældreområdet

Daginstitutioner

Kontor &
admin.

81

Idrætsanlæg og
svømmehaller

Museer,
biblioteker,
kulturhuse

89

94

Boliger

Gennemsnit

Idrætsanlæg og svømmehaller har
den højeste enhedspris med 129 kr.
pr. kvm. Dette skyldes det høje antal
brugere og mængden af vand, der
anvendes til badefaciliteter.
Daginstitutioner og social- og
ældreområdet ligger begge over den
gennemsnitlige enhedspris pr. kvm,
men er begge bygningstyper, der
huser brugere med et særligt behov,
der kan forklare det højere forbrug af
forsyning.

*Fordelingen på bygningstyper er baseret på estimat af den totale omkostning for serviceydelsen og er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da dele af omkostningen er baseret på antagelsen
om, at spørgeskemakommuner, der ikke har udspecificeret kvadratmeter for bygningstyper, har samme fordeling af omkostningerne for bygningstyper som estimeret for casekommunerne.
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**Fordelingen af omkostningerne på de enkelte bygningstyper er estimeret ved et gennemsnit på tværs af casekommunerne, hvorfor den kan afvige en smule fra gennemsnittet på tværs af
klyngerne, der kan have flere casekommuner i de enkelte klynger.

Den fjerdestørste serviceydelse for kommunerne
Intern service udgør en samlet omkostning på ca. 1,4 mia. kr.

3.1

Omkostninger til intern service fordelt pr. bygningstype, mio. kr.*
81

71

12

1.421

►

Totalen for omkostningsbasen på
1.421 mio. kr. er baseret på
samtlige 98 kommuner.

►

Udspecificering af omkostningen
for bygningstyper er baseret på
totalomkostningen, hvor der er
anvendt en procentvis
fordelingsnøgle for omkostningen
pr. bygningstype. Estimatet for
udspecificeringen anses derfor at
have en høj grad af usikkerhed.

►

Der er estimeret en gennemsnitlig
enhedsomkostning på 52 kr. pr.
kvm for totalen på tværs af
casekommunerne.

►

Den høje enhedsomkostning for
kontor & admin. skyldes givetvis,
at der kan være omkostninger til
håndtering af omstilling, reception
samt print og scanning.

►

Enhedsomkostningerne vurderes
at have en høj grad af usikkerhed,
da estimatet for intern service
typisk bygger på antagelser om
fordeling af lønomkostninger for
på tværs af serviceydelser.

120
148
266
722

Skole og SFO

Kontor &
admin.

Social- og
ældreområdet

Museer,
biblioteker,
kulturhuse

Daginstitutioner

Idrætsanlæg og
svømmehaller

Boliger

Total

Gennemsnitlige enhedsomkostninger til intern service fordelt på bygningstyper, kr. pr. kvm**
104
79
71
48

48

52

52
24

Skole og SFO

Kontor &
admin.

Daginstitutioner

Museer,
Daginstitutioner Idrætsanlæg og
biblioteker og
svømmehaller
kulturhuse

Boliger

Gennemsnit

*Der er ikke anvendt enhedsomkostninger pr. bygningstype til at estimere omkostningen for de enkelte bygningstyper, men i stedet en top-down-metode baseret på
estimatet for totalen, som indeholder omkostninger estimeret ved hhv. både metode 1, 2 og 3.
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**Fordelingen af omkostningerne på de enkelte bygningstyper er estimeret ved et gennemsnit på tværs af casekommunerne, hvorfor den kan afvige en smule fra
gennemsnittet på tværs af klyngerne, der kan have flere casekommuner i de enkelte klynger.

Brugen af klynger i modenhedsvurderingen af arbejdet
med FM i de danske kommuner

3.1

De 98 kommuner er blevet inddelt i seks klynger ud fra deres modenhed
De 11 casekommuner er blevet vurderet ud fra deres arbejde med facility
management, og hvordan dette arbejde relateres til EY’s
modenhedsmodel for facility management. Flere casekommuner ligger tæt
på hinanden modenhedsmæssigt, og derfor er der blevet etableret en
klynge omkring disse placeringer på modenhedsmodellen. Resultatet er
seks klynger, hvori der ligger mellem en og fem casekommuner.
Alle spørgeskemakommunernes kvalitative besvarelser er blevet
vurderet ud fra EY’s modenhedsskala og herefter indplaceret herpå.
Afhængigt af placeringen på de forskellige niveauer er hver
spørgeskemakommune blevet placeret i den nærmeste klynge. Hver
klynge består typisk af en del spørgeskemakommuner og mellem en og
fem casekommuner.
Hver klynge er placeret på et modenhedsniveau, der kendetegner
klyngens hidtidige arbejde med facility management, og således er der en
række målrettede anbefalinger til, hvordan den konkrete klynge kan øge
deres modenhed inden for facility management og arbejde videre med
forskellige tiltag, som er nærmere beskrevet i inspirationskataloget.
Klyngerne anvendes frem for individuelle kommuner, da mange
kommuner modenhedsmæssigt er på det samme niveau, og herved giver
det mening, at de får ensartede anbefalinger, de kan arbejde videre med
og fx også sparre omkring i et videre samarbejde. Herudover tager
klyngerne også hensyn til en vis diskretion for de enkelte kommuner og
deres individuelle omkostningsniveau.
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Usikkerheder og afgrænsninger
Spørgeskemakommunernes indplacering på modenhedsskalaen
afhænger af detaljeringsgraden på deres kvalitative og kvantitative
kommentarer. Jo større detaljeringsgrad og præcise volumener
angivet, jo mere præcis er modenhedsvurderingen. Dette betyder for
de spørgeskemakommuner, der kun i ringe grad har angivet data, at
deres modenhedsvurdering derfor er mere usikker.
De 19 spørgeskemakommuner, der ikke har besvaret
spørgeskemaet og derfor tilhører restgruppen, er ikke blevet
indplaceret på modenhedsskalaen og tilhører derfor deres egen
klynge.

De danske kommuner er grupperet i seks klynger og
en restgruppe

3.1

Klynge 1

Klynge 2

Klynge 3

Klynge 4

Klynge 5

Klynge 6

Modenhed på 0,7 og
befinder sig således i
øvre del af
modenhedsniveau 0.

Modenhed på 0,9 og
befinder sig således i
øvre del af
modenhedsniveau 0.

Modenhed på 1,5 og
befinder sig således i
midten af
modenhedsniveau 1.

Modenhed på ca. 1,5
og befinder sig således
ca. i midten af
modenhedsniveau 1.

Modenhed på 1,8 og
befinder sig således i
øvre del af
modenhedsniveau 1.

Modenhed på 2,5 og
befinder sig således i
midten af
modenhedsniveau 2.

Modenhedsvurderingen og det realistiske skifte på kort sigt (2 år)
Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 1

37

Modenhedsniveau 2

37

Modenhedsniveau 4

5

Klynge 3

Værdiskabelse

Modenhedsniveau 3

Klynge 6
Klynge 5

Klynge 1
Klynge 2

Klynge 4

Modenhed
Modenhedsscore

1,0

1,5

2,0

Restgruppen
Restgruppen består af 19 kommuner og omfatter de kommuner,
der ikke er modenhedsvurderet. Her er anlagt en gennemsnitsbetragtning i beregning af potentialerne.
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Antal kommuner pr.
modenhedsniveau

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Fordeling af facility management-omkostninger i
procent af de samlede driftsregnskaber for klynger

3.1

Andelen af facility management-omkostninger varierer fra ca. 8 % til ca. 5 %
Total facility management-omkostninger i procent af de totale driftsregnskaber for samtlige kommuner i de enkelte klynger

8,25%
6,57%

Klynge 1
(modenhed 0,7)

Klynge 2
(modenhed 0,9)

6,47%

Klynge 3
(modenhed 1,5)

6,11%

Klynge 4
(modenhed 1,5)

5,70%

Klynge 5
(modenhed 1,8)

6,08%
4,86%

Klynge 6
(modenhed 2,5)

Restgruppen

►

Den mindst modne klynge 1 er estimeret til at have den højeste andel af facility management-omkostninger som andel af driftsregnskabet. Her udgør
facility management-omkostninger således 8,25 % af kommunernes samlede driftsregnskab.

►

På tværs af klyngerne i det midterste felt af modenhedsskalaen (klynge 2-4) ses der en lille spredning i facility management-omkostninger som en
procentdel af driftsregnskabet, idet de alle ligger omkring 6 %.

►

I klynge 2 har en casekommune arbejdet relativt mere struktureret med realisering af besparelser som følge af pres på de kommunale budgetter, end det
er set størstedelen af de casekommuner, der er i klynge 3-5. Dette kan være en årsag til, at klyngens andel af facility management-omkostninger er på
niveau med klynge 3-5.

►

Den mest modne klynge 6 er estimeret til at have den laveste andel af facility management-omkostninger som andel af driftsregnskabet.

Side 38

Fordeling af omkostningerne for serviceydelserne for
de enkelte klynger
Total facility management-omkostninger fordelt pr. klynge og serviceydelse, %
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.1

Omkostningerne pr. klynge fordelt
på facility management-serviceydelser
viser begrænset variation på tværs
af klyngerne, idet andelen, som de
underliggende serviceydelser udgør, i
høj grad er sammenlignelige.

Bygningsdrift og vedligehold er
omkostningsmæssigt den største
serviceydelser for hver klynge.
Rengøring udgør en relativt mindre
andel i klynge 1 end de resterende
klynger.
Klynge 1

Klynge 2

Klynge 3

Klynge 4

Klynge 5

Affaldshåndtering

Kantine

Arealpleje

Forsyning

Sikkerhed

Vognpark

Intern service

Rengøring

Klynge 6

Restgruppen**

Bygningsdrift og -vedligehold

Total facility management-omkostninger fordelt pr. klynge og serviceydelse, %*
100%
3%
97%

100%
25%
75%

100%
0%

100%
8%

100%
7%

100%
7%

100%

100%

92%

93%

93%

100%
0% 0%

Klynge 1

Klynge 2

Omkostningsandel udgjort af metode 1

Klynge 3

Klynge 4

Klynge 5

Omkostningsandel udgjort af metode 2

Klynge 6

Restgruppen**

Omkostningsandel udgjort af metode 3

Forsyning varierer på tværs af
klyngerne og udgør en relativt lille
andel i klynge 2 og en relativt stor
andel i klynge 1.

Andelen af omkostninger baseret på
henholdsvis metode 1, 2 og 3 for hver
klynge er her vist. Det er fortrinsvis
metode 1, som dækker over
enhedsomkostninger ganget med kvm,
der er anvendt for de første seks
klynger.
Klynge 2 er den klynge, hvor metode
2 udgør den største andel med 25 %
på grund af manglende kvm eller
enhedsdata fra spørgeskemakommunerne.

*Se bilag 5.1 for beskrivelse af metoderne.
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**I restgruppen, som er de spørgeskemakommuner, der ikke har angivet kvm, er der anvendt metode 3, som er en gnsn. procentdel af driftsbudgettet ganget på hver
serviceydelse.

Estimering af det totale potentiale på tværs af klynger

3.2

EY’s vurderede effektiviseringspotentiale estimeres til 1.695 mio.kr. på
tværs af alle landets kommuner med en toårig tidshorisont
Samlet potentiale
Den samlede analyse af klynger, deres omkostningsbaser og potentialer
viser et samlet estimeret effektiviseringspotentiale på 1.695 mio. kr. på
tværs af alle kommuner.
Variationen i potentialet mellem de seks klynger skyldes dels en variation i
antallet af kommuner i den pågældende klynge og derved størrelsen af
omkostningsbasen, dels en variation i det estimerede potentiale i procent
for hver klynge baseret på dennes nuværende modenhed og kvalitative
karakteristik.
Effektiviseringspotentialet fordeler sig således på de seks klynger mellem
6 % (klynge 6) og 12 % (klynge 5). For restgruppen er der anlagt en vægtet
gennemsnitsbetragtning af potentialet på 11 %.

Der vurderes at være et større realiserbart effektiviseringspotentiale på de
lave modenhedsniveauer, men som følge af en konkret vurdering af klynge
1 og klynge 2’s investeringsbehov, ukendte vedligeholdelsesefterslæb og
mindre grad af politisk opbakning til næste udviklingsskridt er disses
potentiale på to år vurderet relativt lavt for modenhedsniveauet.
Klynge 1 og 2 har således et potentiale på niveau med klynge 4 og 5, men
for klynge 4 og 5 er det vurderede potentiale relativt højt for
modenhedsniveauet. Dette reflekterer, at kommunerne i disse klynger i
højere grad har det styringsmæssige grundlag, fx i form af data, og den
politiske opbakning til at fortsætte den igangværende udvikling af facility
management.
Nedenfor i afsnit 3.3 gennemgås karakteristik samt de estimerede
omkostningsbaser og potentialer for hver klynge og restgruppen.

Antaget øget
modenhedsniveau (2 år)

Estimeret
omkostningsbase,
mio. kr.*

~Potentiale, %

Potentiale, mio. kr.

Klynge 1

0,7-1,7

2.306

12 %

277

Klynge 2

0,9-1,9

3.320

12 %

398

Klynge 3

1,5-2,5

1.532

10 %

153

Klynge 4

1,5-2,5

3.346

12 %

401

Klynge 5

1,8-2,8

1.142

12 %

137

Klynge 6

2,5-3,5

843

6%

51

[Gennemsnitsbetragtning]

2.443

11 %

277

14.933

~11 %

1.695

Klynge

Restgruppen
Total

*Se bilag 5.3 for estimering af omkostningsbaserne for klyngerne fordelt på de ni facility management-serviceydelser.
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Estimering af det totale potentiale på tværs af klynger
Estimering af potentialer ved tre forskellige scenarier og tidsperspektiver

3.2

Etablering af scenarier i tre udfald

Fremskrivning i tid – potentiale efter to år, fire år og seks år

Da de identificerede potentialer er estimater baseret på en samlet
vurdering af et bredt kvalitativt og kvantitativt datagrundlag,
etableres her et udfaldsrum for potentialerne.

De tre fastlagte scenarier (mest sandsynlige, højeste og laveste potentiale) udtrykker
udfaldsrummet for potentialer på en toårig horisont. Dette fremskrives endvidere til
en fireårig og seksårig horisont, dog med udgangspunkt i omkostningsbasen, der i
hver tidshorisont reduceres med de realiserede potentialer for det mest sandsynlige
udfald. Potentialespændet bygges således på den samme omkostningsbase, men
de procentvise udfald i de tre scenarier.

Dette gøres ved at etablere tre scenarier: højeste potentiale, mest
sandsynlige potentiale og laveste potentiale.
Mest sandsynlige potentiale: Er EY’s vurdering af det mest
sandsynlige potentiale som vist på foregående side.

1. Kort sigt (0-2 år) estimeres som et potentialespænd for de tre udfaldsscenarier
med udgangspunkt i omkostningsbasen i år 0 for mest sandsynlige udfald.

Højeste og laveste potentiale: Defineres som, at de
forudsætninger, der er lagt ind i vurderingen af potentialet for den
enkelte klynge, får mindre effekt end forventet (laveste potentiale)
eller større effekt end forventet (højeste potentiale). Dette leder til,
at det realiserede potentiale er i bunden eller toppen af det
potentialespænd, der er vurderet for bevægelserne mellem hvert
modenhedsniveau.
Facility management i danske kommuner

2. Mellemlang sigt (2-4 år) estimeres med udgangspunkt i en ny omkostningsbase
i år 2 for mest sandsynlige potentiale og ud fra spændet som følge af de tre
udfaldsscenarier.
3. Lang sigt (4-6 år) estimeres med udgangspunkt i en ny omkostningsbase i år 4
for mest sandsynlige potentiale og ud fra spændet som følge af de tre
udfaldsscenarier.

Større effekt
Bygningstyper

Kunder og
brugere

Lokaliteter

Medarbejdere
Geografi

Politik

Kvadratmetertyper

Scenarier

Justerede potentialer i modenhedsmodellen
Øvre potentiale i spænd

Højeste
potentiale

0-1

1-2

2-3

3-4

8 – 15 %

8 – 12 %

4–7%

4–7%

De største potentialer findes i de
tidlige faser hvor området
konsolideres og de mest oplagte
potentialer kan indhentes på
baggrund af rene stordriftsfordele
både internt og eksternt. Potentialet
afspejler kommunale erfaringer.
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme procentuelle
potentialer som private og statslige
aktører pga. af diversitet i brugere og
bygningsmasse

Potentialet fra niveau 1-2 hentes på
baggrund af integration af services
og de øgede muligheder for
udnyttelse af multiskilling. Derudover
hentes gevinster på øget
systemunderstøttelse af specielt
bestillerprocesser. Potentialet
afspejler kommunale erfaringer.
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som private
og statslige aktører pga. diversitet i
brugere og bygningsmasse.

Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 1

Mindre effekt

Potentialet fra niveau 2 til 3 bygger
på øget samarbejde med kunder og
fokus på brugercentricitet, tilpasning
af services og implementering af
aktivitetsbaserede
arbejdspladskoncepter.
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som private
og statslige aktører pga. af en relativt
lav andel kontorbygninger.

Modenhedsniveau 2

Potentialet fra niveau 3 til 4 bygger
på øget anvendelse af digitalisering
og udvikling af nye koncepter i
samarbejde med eksterne partnere.
Kommunerne forventes ikke at kunne
hente samme potentialer som private
aktører pga. begrænsninger i de
offentlige udbudsregler.

Modenhedsniveau 3

Nedre potentiale i spænd

Modenhedsniveau 4
Strategisk
værdiskabende

Proaktivitet

Fleksibilitet
Operationel
effektivitet

Omkostningsbesparende
Effektiviseringspotentiale
Modenhedsscore 0,5
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+8-15%
1,0

1,5

+8-12%
2,0

2,5

+4-7%
3,0

3,5

+4-7%
4,0

4,5

5,0

EY’s
vurderede
potentiale

Mest
sandsynlige
potentiale

Laveste
potentiale

Estimering af det totale potentiale på tværs af klynger
Mest sandsynlige, højeste og laveste potentiale
Scenariebaseret estimat*
I graferne overfor er udarbejdet et estimat for spændet
mellem det mest sandsynlige, laveste og højeste
potentialeudfald over henholdsvis to, fire og seks år,
hvoraf der kan ses:
►

►

►

►

Mest sandsynlige potentiale medfører et samlet
potentiale på 23 % over seks år, svarende til ca.
3.423 mio. kr.

Mio. kr.
4.500
4.000

3.925

3.500

3.423

3.000

Højeste potentiale medfører et samlet potentiale
på 26 % over seks år, svarende til ca. 3.925 mio. kr.

2.500

►

Udfaldsrummet på kort sigt, nul til to år, ligger
mellem en samlet besparelse på ca. 1.154 mio. kr.
og ca. 1.943 mio. kr.

►

Udfaldsrummet på mellemlang sigt, tre til fire år,
ligger mellem en samlet besparelse på ca.
1.857 mio. kr. og ca. 3.126 mio. kr.

►

Akkumuleret estimeret spænd for potentialer fra kort til lang sigt**

Laveste potentiale medfører et samlet potentiale
på 16 % over seks år, svarende til ca. 2.332 mio. kr.

På tværs af de tre cases er der således et
udfaldsrum for effektiviseringspotentialet på
16-26 % på seks år.

Udfaldsrummet på lang sigt, fire til seks år, ligger
mellem en samlet besparelse på ca. 2.332 mio. kr.
og ca. 3.925 mio. kr.

3.126
2.726
2.332

1.943
2.000

1.857

1.695

1.500

1.154

1.000
500
0

KORT SIGT (0-2 ÅR)

Højeste potentiale

MELLEM LANGT SIGT (2-4
ÅR)

Laveste potentiale

LANGT SIGT (4-6 ÅR)

Mest sandsynlige potentiale

*Se bilag 5.3 for omkostningsbase og potentialer i procenter for de forskellige tidshorisonter.
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3.2

**Potentialespændet er estimeret med udgangspunkt i kort sigt på 0-2 år, hvor det er antaget, at den procentuelle forskel mellem det mest sandsynlige, nederste og
øverste potentiale holdes konstant.

Klynge 1

3.3

En delvist fragmenteret facility management-organisation
Klynge 1: En fragmenteret FM-organisation

Modenhed i klynge 1

Tværgående facility management-enhed med få serviceydelser: I denne
klynge har man typisk etableret en tværgående enhed, der varetager
udvendigt vedligehold og tekniske installationer på tværs af kommunerne,
mens de øvrige facility management-serviceydelser varetages og styres
centralt eller decentralt i forskellige afdelinger og institutioner i kommunen.

Klynge 1 har modenheden 0,7 og befinder sig således i øvre del af
modenhedsniveau 0.
Klynge 1’s udviklingspotentiale
Klyngens kommuner forventes at kunne udvikle sig til modenhedsniveau 1
lige over midten inden for en periode på to år.

Store kommuner med selvstændige forvaltninger: I denne klynge er
kommunerne store og har relativt selvstændige forvaltninger, der hver især
har stor volumen og vælger forskellige leverancemodeller. Inden for den
enkelte forvaltning kan der være forskellige centrale eller decentrale
løsninger, hvor facility management enten er samordnet, eller den enkelte
institution har frihed til at vælge, om den vil købe facility managementydelsen hos en privat leverandør, hos en delvist centraliseret enhed et andet
sted i kommunen eller ved egne medarbejdere.

Facility management-omkostningsgrundlag
Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Mindre grad af politisk fokus: Der er kun politisk fokus på facility
management i mindre grad, ligesom det ledelsesmæssige ansvar er spredt
over flere forvaltninger og det politiske ansvar over flere forskellige udvalg.

Total facility management-omkostningsbase: 2.306 mio. kr.

►

Gennemsnit pr. kommune: 576 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab: 27.936 mio. kr.

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at være
8,25 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Kombination af rammeaftaler og decentralt indkøb: Der er typisk en
koordinering af indkøb på fælleskommunalt niveau, eventuelt med
rammekontrakter eller kommunale udliciteringer af enkelte ydelser, fx på
rengøringsområdet eller sikkerhedsområdet. Der købes dog fortsat ind lokalt
i stort omfang, ligesom der er relativt store lokale budgetter til indkøb af fx
ydelser vedrørende indvendigt vedligehold.

Klynge 1’s økonomiske potentiale
Klynge 1 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på ~12 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 277 mio. kr. på kort sigt.

Begyndende tværgående datagrundlag: Der er igangsat tiltag til
etablering af tværgående data, primært vedrørende kvadratmeter og især
med henblik på at understøtte vedligeholdelsesindsatsen.

Modenhedsniveau 0

Værdiskabelse

Lav grad af styringsmæssig formalisering: Herudover er der en lav grad
af tværgående styringsmæssig formalisering, strategi, data og itunderstøttelse.

►

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 1: En delvist fragmenteret facility management-organisation
Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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Modenhedsniveau 1
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2,0

2,5

3,0

3,5
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4,5

5,0

Klynge 2

3.3

En begyndende facility management-organisation
Klynge 2: En begyndende facility management-organisation

Modenhed i klynge 2

Tværgående facility management-enhed med få serviceydelser: I denne
klynge har man etableret en facility management-organisation, der varetager
udvendigt vedligehold og tekniske installationer på tværs af kommunen,
ligesom enkelte facility management-serviceydelser er modnet som et led i
konkurrenceudsættelse. De resterende facility management-serviceydelser
varetages og styres decentralt på kommunens institutioner.

Klynge 2 har modenheden 0,9 og befinder sig således i øvre del af
modenhedsniveau 0.

Fortsat fragmenteret styring og lav grad af formalisering: I klyngen er
således kommuner, der har taget enkelte tiltag til en modning af facility
management, men hvor løsningerne i høj grad fortsat varetages og styres
fragmenteret. Endvidere er facility management-organisationen så ny, at der
er en lav grad af styringsmæssig formalisering, strategi, data og itunderstøttelse.

Facility management-omkostningsgrundlag

►

Total facility management-omkostningsbase: 3.320 mio. kr.

Fragmenteret forankring af facility management: Facility managementorganisationen er typisk forankret i teknisk forvaltning, mens ledelses- og
udvalgsforankringen for de facility management-serviceydelser, der fortsat
varetages decentralt, er spredt over flere forvaltninger og udvalg.

►

Gennemsnit pr. kommune: 101 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i klyngen: 50.565 mio. kr.

Klynge 2’s udviklingspotentiale
Kommunen forventes at kunne udvikle sig til modenhedsniveau 1 øvre del
inden for en periode på to år.

Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at være
6,57 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Begyndende politisk fokus: Der er begyndende politisk fokus på facility
management, typisk afhængigt af, hvor stærk en brændende platform
kommunen har for at implementere effektiviseringer i omkostningsbasen.

Klynge 2’s økonomiske potentiale

Delvis central koordinering af indkøb, men fortsat decentrale
budgetter: Indkøb koordineres centralt i et vist omfang, men der er fortsat
lokalt indkøb og budgetter hertil på de enkelte institutioner for de facility
management-serviceydelser, der ikke er en del af den centraliserede
organisation.

Modenhedsniveau 0

Værdiskabelse

Konkurrenceudsættelse af afgrænsede services: Afgrænsede ydelser
som rengøring og arealpleje kan være udliciteret eller konkurrenceudsat
med kommunen som vindende tilbudsgiver.

Klynge 2 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på ~12 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 398 mio. kr. på kort sigt.
Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 2: En begyndende FM-organisation
Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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Klynge 3

3.3

En differentieret facility management-organisation
Klynge 3: En differentieret facility management-organisation

Modenhed i klynge 3

Tværgående facility management-enhed med nogle serviceydelser: I
denne klynge har man etableret en facility management-organisation, der
varetager udvendigt vedligehold og tekniske installationer på tværs af
kommunen samt øvrige facility management-serviceydelser for enkelte
områder af kommunen. De resterende serviceydelser varetages og styres
centralt og/eller decentralt i kommunens forvaltninger og institutioner.

Klynge 3 har modenheden 1,5 og befinder sig således i midten af
modenhedsniveau 1.

Store, selvstændige forvaltninger, men tværgående dataindsats: I
klyngen er kommuner præget af store, selvstændige forvaltninger, der hver
især har stor volumen i kvadratmeter og FM-omkostninger. Der er igangsat
tiltag til etablering af tværgående data, både hvad angår kvadratmeter og
omkostninger.

Facility management-omkostningsgrundlag

Klynge 3’s udviklingspotentiale
Kommunen forventes at kunne udvikle sig til ca. midten af modenhedsniveau
2 inden for en periode på to år.

Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Differentieret modenhed af serviceydelser: For de FM-serviceydelser,
der er centraliseret på tværs af kommunen, er der en høj modenhed som
følge af en høj grad af styringsmæssig formalisering, herunder
serviceniveauer, brugertilfredshed m.m. For de øvrige FM-serviceydelser er
der variation i modenheden, i graden af formalisering og i den valgte
leverancemodel.
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►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i klyngen: 23.670 mio. kr.

Klynge 3’s økonomiske potentiale
Klynge 3 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på 10 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 153 mio. kr. på kort sigt.

Modenhedsniveau 0

Værdiskabelse

Variation i leverancemodeller: Der er stor variation i, hvilke facility
management-serviceydelser der er udliciteret mellem de enkelte
forvaltninger og institutioner. Der er ikke gennemført tværgående udbud.

Total facility management-omkostningsbase: 1.532 mio. kr.

Facility management-omkostningsbasen er fastsat til i gennemsnit at være
6,47 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Forankring af tværgående organisation i økonomiforvaltning og
politisk fokus: Facility management-organisationen er forankret tæt på
økonomiforvaltningen, og der er relativt stort ledelsesmæssigt og politisk
fokus knyttet hertil, dog varierende for de facility managementserviceydelser, der fortsat er forankret i de enkelte forvaltninger.
Delvis koordinering af indkøb ved rammeaftaler: Indkøb er i et vist
omfang koordineret på tværs af kommunerne i form af rammeaftaler, dog
med begrænset loyalitet, idet der fortsat købes ind decentralt, og aftalerne er
relativt nye.

►

Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 3: En differentieret FM-organisation
Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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Klynge 4

3.3

En facility management-organisation under udvikling
Klynge 4: En facility management-organisation under udvikling

Modenhed i klynge 4

Tværgående facility management-enhed med størstedelen af
serviceydelser: I denne klynge har man etableret en facility managementorganisation, der varetager størstedelen af facility managementserviceydelser på tværs af kommunen. De resterende serviceydelser
varetages og styres centralt og/eller decentralt i kommunens øvrige
afdelinger og institutioner.

Klynge 4 har modenheden 1,5 og befinder sig således ca. i midten af
modenhedsniveau 1.

Store, geografiske afstande og middelstor volumen: Kommunerne i
klyngen er præget af relativt store geografiske afstande, og kommunerne har
hver især middelstor volumen i kvadratmeter og forbundne omkostninger.

Facility management-omkostningsgrundlag

Klynge 4’s udviklingspotentiale
Kommunen forventes at kunne udvikle sig til modenhedsniveau 2 i øvre del
inden for en periode på to år.

Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Etablering af tværgående data og høj modenhed af centraliserede
serviceydelser: Der er igangsat tiltag til etablering af tværgående data,
både hvad angår kvadratmeter og omkostninger. For de serviceydelser, der
er centraliseret på tværs af kommunen, er der en høj modenhed som følge
af en høj grad af styringsmæssig formalisering, herunder bl.a.
serviceniveauer. For de øvrige serviceydelser (der fylder en relativ lille del)
kan der være variation i modenheden samt i valg af leverancemodel.

►

Total facility management-omkostningsbase: 3.346 mio. kr.

►

Gennemsnit pr. kommune: 120 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i klyngen: 54.746 mio. kr.

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at være
6,11 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Politisk fokus gennem flere år: I klyngen har der typisk været et politisk
fokus på facility management i en årrække, hvilket har dannet grundlag for
udviklingen af modenhed og planer for den fortsatte udvikling.

Klynge 4’s økonomiske potentiale

Forankring i økonomiforvaltning eller teknisk forvaltning: Facility
management-organisationen er typisk forankret i økonomiforvaltningen eller
teknisk forvaltning, og det ledelsesmæssige ansvar ligger primært her, dog
med undtagelse af de facility management-serviceydelser, der fortsat er
decentralt forankret.

Klynge 4 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på 12 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 401 mio. kr. på kort sigt

.
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Værdiskabelse

Modenhedsniveau 0

Relativ stor samordning af indkøb og konkurrenceudsættelse af
afgrænsede serviceydelser: Der er en relativ stor samordning af det
kommunale indkøb, dog fortsat med noget decentralt indkøb, ligesom der
typisk er gennemført tværgående udbud på afgrænsede ydelser som fx
arealpleje eller rengøring, der dog også kan varetages af kommunen selv
som vindende tilbudsgiver.

Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 4: En FM-organisation under udvikling
Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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4,5

5,0

Klynge 5

3.3

En modnet facility management-organisation
Klynge 5: En modnet facility management-organisation

Modenhed i klynge 5

Veletableret facility management-organisation: I denne klynge har man
en veletableret facility management-organisation, der på flere fronter
arbejder med modningen af kommunens løsninger. Dette indebærer
løbende centralisering af serviceydelserne for alle kommunens institutioner
frem mod en fuldt centraliseret funktion, sideløbende arbejde med
modningen af serviceleverancen samt udlicitering af udvalgte
serviceydelser. Herudover understøtter facility management kommunens
arbejde med arealoptimering og implementering af aktivitetsbaserede
arbejdspladser på kontorarealer.

Klynge 5 har modenheden 1,8 og befinder sig således i øvre del af
modenhedsniveau 1.
Klynge 5’s udviklingspotentiale
Kommunen forventes at kunne udvikle sig til modenhedsniveau 2 i øvre del
inden for en periode på to år.
Facility management-omkostningsgrundlag
Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Endnu ikke fuld konsolidering og fortsat opbygning af datagrundlag:
Man har endnu ikke en fuldt konsolideret organisation, ligesom der fortsat
arbejdes med at opbygge et datagrundlag, der kan anvendes til styring af
omkostninger og arealanvendelse. Endvidere udestår nogen formalisering af
serviceleverancerne, herunder harmonisering af services.
Politisk fokus, men varierende fokus på gevinstrealisering: Der er et
relativt stort politisk fokus på facility management, men varierende fokus på
gevinstrealisering herfor. Facility management-organisationen er typisk
forankret politisk i økonomiforvaltningen og med tæt samarbejde og fælles
ledelsesniveau mellem økonomiafdelingen og facility management-enheden.

Side 47

►

Gennemsnit pr. kommune: 143 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i klyngen: 20.028 mio. kr.

Klynge 5’s økonomiske potentiale
Klynge 5 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på 12 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 137 mio. kr.
Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 1

Værdiskabelse

Begyndende anvendelse af forskellige incitamentsmodeller: Der er
begyndende tiltag på forskellige incitamentsmodeller over for eksterne
leverandører.

Total facility management-omkostningsbase: 1.142 mio. kr.

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at være
5,70 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Fokus på branding: Der er fokus på branding af facility managementenheden som en aktiv og værdiskabende samarbejdspartner, eksempelvis i
forbindelse med byggeprojekter, hvor man understøtter med rådgivning om
indretning og kravspecifikation m.v. i de respektive institutioner.
Relativt samordnet indkøb og tværgående konkurrence-udsættelser:
Der er relativt samordnet indkøb, ligesom der er gennemført tværgående
udbud på facility management-området.

►

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 5: En modnet facility management-organisation
Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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Klynge 6

3.3

En samordnet og effektivt styret facility management-organisation
Klynge 6: En samordnet og centralt styret FM-organisation

Modenhed i klynge 6

Veletableret facility management-organisation: I denne klynge har man
en veletableret facility management-organisation, der gennem nogen tid har
arbejdet med modningen af kommunens løsninger og herigennem realiseret
betydelige besparelser. Man har det tværgående ansvar for alle
serviceleverancer og har en veldefineret strategi, der matcher kommunens
overordnede vision.

Klynge 6 har modenheden 2,5 og befinder sig således i midten af
modenhedsniveau 2.

Klar leverancestrategi og understøttelse af brugere, kunder og
borgere: Man arbejder efter en klar leverancestrategi og med fokus på
facility management-løsninger, der understøtter henholdsvis brugere, kunder
og borgere og skelner klart mellem de forskellige interessentgrupper.

Facility management-omkostningsgrundlag

Fuldt konsolideret organisation og datagrundlag: Man har en fuldt
konsolideret organisation, et fuldt datagrundlag, der kan anvendes til styring
af omkostninger og arealanvendelse, samt formaliserede serviceleverancer
med lokal harmonisering af løsningerne enkelte steder.

►

Total facility management-omkostningsbase: 843 mio. kr.

►

Gennemsnit pr. kommune: 169 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i klyngen: 17.351 mio. kr.

Klynge 6’s udviklingspotentiale
Kommunen forventes at kunne udvikle sig til modenhedsniveau 3 i midten
inden for en periode på to år.

Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:

Begyndende fokus på alternative leverancemodeller: Der er begyndende
fokus på alternative leverancemodeller, udvikling af innovative løsninger og
lokalt tilpassede serviceniveauer, der fastsættes ud fra brugeroplevelse og
-tilfredshed. Der er indhentet synergieffekter på tværs af serviceydelser med
større besparelser til følge. Der arbejdes indledningsvis med
incitamentsstyring i kontrakter, hvor fokus samtidig i højere grad er på
værdiskabelse frem for besparelser alene.

Tæt samarbejde med indkøbsafdeling: Der er tæt samarbejde mellem
facility management og indkøb i bestræbelserne på at indgå de mest
fordelagtige aftaler. Dette gælder, om der er tale om mindre indkøbsaftaler
eller udbud af større integrerede facility management-løsninger.
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Klynge 6’s økonomiske potentiale
Klynge 6 vurderes at have et effektiviseringspotentiale på ~6 % ved udvikling
af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet økonomisk
potentiale på 51 mio. kr.
Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 6: En samordnet og effektivt styret
facility management-organisation

Værdiskabelse

Forankret i politisk dagsorden: Facility management er forankret i den
politiske dagsorden, med stor opbakning til troværdighed hos facility
management-enheden. Man er typisk forankret i økonomiforvaltningen,
eventuelt med en fagforvaltning til at supplere med teknisk understøttelse i
beslutningssituationer.

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at være
4,86 % af klyngens samlede driftsregnskaber.

Forventet udviklingspotentiale
Modenhedsscore 0
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Restgruppen

3.3

Gennemsnitsgruppe for spørgeskemakommuner i kategori 4 og 5
Modenhed i restgruppen

Restgruppen: Kommuner, der ikke har svaret på fremsendt
spørgeskema

Restgruppen har ikke angivet modenhed, og der defineres alene et
effektiviseringspotentiale ud fra gennemsnitsbetragtninger fra andre
kommuner.

Klyngen kan ikke nærmere defineres, idet der er tale om kommuner, der
enten har indsendt utilstrækkeligt spørgeskema til at kunne fastsætte en reel
modenhed eller slet ikke har indsendt besvarelse.

Restgruppens udviklingspotentiale

Fælles for kommunerne er, at deres facility management-omkostningsbase
estimeres ud fra gennemsnitsbetragtninger fra casekommunerne. Dvs. den
samlede facility management-omkostningsbase i casekommunerne og den
gennemsnitlige andel af casekommunernes respektive driftsregnskaber.

Der vurderes ikke udviklingspotentiale eller tidsperspektiv for klyngen, idet der
således ikke angives en base, hvorfra der kan tages udgangspunkt.
Tiltag til restgruppens udvikling
Der vurderes ikke udviklingstiltag eller tidsperspektiv for klyngen, idet der
således ikke angives en base, hvorfra der kan tages udgangspunkt.

Potentialet fastsættes ligeledes ud fra en gennemsnitsbetragtning af de
effektiviseringspotentialer, der angives for de øvrige kommuner tidligere i
nærværende afsnit.
Facility management-omkostningsgrundlag
Klyngens samlede omkostningsgrundlag på facility management er beregnet
ud fra følgende:
►

Total facility management-omkostningsbase: 2.443 mio. kr.

►

Gennemsnit pr. kommune: 129 mio. kr.

►

Samlet driftsregnskab for kommunerne i restgruppen: 40.158 mio. kr.

Facility management-omkostningsbasen er estimeret til i gennemsnit at
være 6,08 % af klyngens samlede driftsregnskaber.
Restgruppens økonomiske potentiale
Modenhedsniveau 0

Modenhedsniveau 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Ej anvendt
Modenhedsscore 0
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Modenhedsniveau 1

Værdiskabelse

Restgruppen vurderes at have et effektiviseringspotentiale på ~11 % ved
udvikling af modenhed som beskrevet herefter. Dette medfører et samlet
økonomisk potentiale på 277 mio. kr.
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4

KONKLUSION OG NÆSTE
SKRIDT

4.1

Konklusion

4.2

EY’s anbefalinger til næste
skridt

Konklusion

4.1

Modning af facility management i kommunerne er begyndt, men
udgangspunkterne varierer
1. De mest modne casekommuner har haft et stærkt fokus på facility
management gennem en længere årrække i modsætning til de mest
umodne kommuner

2. Kommunerne vælger forskellige leverancemodeller, og de mest
modne investerer i udviklingen af facility management-serviceydelser

Analysens variationer i kommunernes modenhed dækker over forskelle i,
hvor længe man har været i gang med udvikling af facility management og
med hvilken intensitet.

Der er variation i og imellem kommunerne i forhold til, om facility
management-serviceydelser leveres helt af egne medarbejdere, delvist af
egne medarbejdere eller er udliciteret til eksterne leverandører.

Endvidere er der forskel på, hvorvidt der er truffet strategiske beslutninger
om værdiskabende tiltag for den enkelte kommune og arbejdet systematisk
med at realisere effektiviseringer på området.

Der er således kommuner, der har valgt en strategi om primær
egenproduktion på området, kommuner med høj udlicitering for udvalgte
facility management-serviceydelser samt kommuner, hvor det er op til den
enkelte institution at vælge, hvilken løsning man ønsker.

Analysen viser, at politisk fokus og strategisk opbakning er afgørende for en
langsigtet udvikling af facility management.

Dette udtrykker forskellige valg af leverancemodeller. Uanset valg af
leverancemodel er det dog afgørende for modenhed af facility management,
at der løbende investeres i udviklingen af serviceydelser, uanset om de
varetages af egne medarbejdere eller udliciteres til eksterne leverandører.

Udviklingen af facility management kræver en målrettet indsats, men kan
lede til effektiviseringer og skabe værdi for kerneforretningen.

Endvidere kræver effektivisering, at disse indsatser gennemføres med et
løbende fokus på gevinstrealisering.
De fleste af analysens kommuner er påbegyndt et struktureret arbejde med
modning af facility management-området, dog i forskelligt omfang.
Kommunerne i klynge 1 er således først begyndt at arbejde målrettet med
området inden for de seneste år, mens klynge 6 har været i gang i mere end
fem år.
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Modenhedsvurderingen af klynger
Modenhedsniveau 0

Værdiskabelse

Indsatsen kræver bl.a. etablering af datagrundlag, gennemførelse af
organisatoriske forandringer, herunder medarbejdernære ændringer,
konsolidering og genforhandling af kontrakter m.m.

Modenhedsniveau 1

Modenhedsniveau 2

Klynge 3
Klynge 1
Klynge 2

Modenhedsniveau 3

Modenhedsniveau 4

Klynge 6
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Klynge 4
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Konklusion (fortsat)
Flere kommuner centraliserer facility management og formaliserer styring

4.1

3. De mest modne kommuner har centraliseret hele eller store dele af
deres facility management-organisation

4. De mest modne kommuner bygger styring og udvikling af facility
management på et robust og konsolideret datagrundlag

Godt halvdelen af de danske kommuner har en central enhed med ansvar
for facility management. Det vil sige en enhed, der har ansvar for de fleste
eller alle facility management-serviceydelser på tværs af de fleste eller alle
kommunale ejendomme.

De mest modne kommuner har eller er i gang med at opbygge et
struktureret og systemunderstøttet datagrundlag, som benyttes til styring og
udvikling af facility management. Disse kommuner styrer således på
omkostninger pr. ejendom, nøgletal til intern sammenligning m.m. i et facility
management-system.

Flere kommuner bruger centralisering af opgaver og budgetter som en
løftestang til udvikling af facility management, hvilket typisk ses ved
overgangen fra modenhed 0,5 til 1,5.
I dette spænd er der dog fortsat kommuner, der har en decentral
organisering af store dele af facility management-serviceydelserne, hvor
kun enkelte ydelser styres på tværs.
Dette kommer også til udtryk i, at mange kommuner kun har en delvis
samordning af deres indkøb, hvor valg af facility management-leverandør i
et vidt omfang fortsat sker decentralt.
Centralisering og samordning af facility management samt indkøb og udbud
kan skabe et mere modent styringsmæssigt grundlag for effektivisering af
facility management.
Dette medfører et mere effektivt grundlag for udvikling og gevinstrealisering.
Samtidig kan fokus på centralisering alene være en udfordring i kommuner,
der har tradition for decentralt økonomiansvar.
De mest modne kommuner har centraliseret hele facility management eller
er i gang med at implementere en fuld centralisering af både opgaver og
budgetter, herunder indkøb.
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De mest umodne kommuner er typisk begyndt at kortlægge ejendomme
(kvadratmeter og vedligeholdelsesstand) og etablere et datagrundlag herom
i et nyindkøbt facility management-system.
Dette gælder endvidere for kommuner, der ikke er påbegyndt
implementeringen af en centraliseret facility management-organisation. Her
er i stedet fokus på at etablere et solidt datagrundlag, der på tværs af og
internt i kommunernes forvaltninger kan understøtte prioriteringer og fx den
lokale vedligeholdelsesindsats.

Konklusion (fortsat)
Realisering af gevinster er påbegyndt ved hjælp af forskellige virkemidler

5. De mest modne kommuner realiserer gevinster ved implementering
af en koncerntilgang til facility management
På trods af indbyrdes forskelligheder i de analyserede kommuner er der en lang
række eksempler på, at kommuner med forskellige virkemidler har øget
modenheden af deres facility management-organisation.
EY vurderer dog, at kun enkelte casekommuner har arbejdet målrettet med
realisering af effektiviseringspotentialer indtil nu. Størstedelen af kommunerne
vurderes at have fokuseret på primært at etablere stabil drift og indledende
dataoverblik og ikke i samme grad på tværfaglig optimering af løsninger og
indhentning af effektiviseringspotentialer.
Overfor ses eksempler på tiltag og løftestænger, der har realiseret besparelser i
de analyserede kommuner.
Facility management i en kommunal kontekst adskiller sig på flere fronter fra
facility management i øvrige organisationer. Da der er tale om borgernære
ydelser, bringes flere diskussioner om sammenhænge mellem facility
management-serviceydelser og kerneydelser op politisk. Derudover påvirker
kommunernes mangeartede ydelser, lokaliteter og kvadratmetertyper løsninger,
effektiviseringspotentialer og hensigtsmæssig organisering lokalt.
Kommunernes udfordring ligger endvidere i, hvordan man kombinerer decentralt
økonomiansvar og mål- og rammestyring med koncerntilgangen for facility
management, som i et vist omfang kan være en forudsætning for øget
modenhed på området.

Formålet er at opnå effektiviseringer af facility management-organisationen,
uden at kvaliteten i kommunale kerneopgaver forringes. Der er dog en række
kommuner – især de mest modne – der har formået at etablere en
koncerntilgang for facility management, fx ved trinvis etablering af en
tværgående facility management-organisering med budgetansvar og
professionalisering af denne.
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4.1

Udvalgte eksempler på realiserede potentialer
36 % sparet ved centralisering og professionalisering: En kommune har
realiseret besparelser på 36 % over en seksårig periode ved centralisering og
professionalisering af sin facility management-organisation på tværs af facility
managementydelser. Besparelsen er realiseret på både løn- og leverandøromkostninger.
10 % sparet ved centralisering: Centralisering af facility management inden for
en enkelt forvaltning på ét år leder til årlig besparelse på 10 % på tværs af
facility management-serviceydelser. Besparelsen er realiseret på både løn- og
leverandøromkostninger.
10-14 % sparet ved centralisering: Centralisering af alle facility managementserviceydelser for en forvaltning realiserer besparelser (løn- og leverandøromkostninger) på ca. 10 % på to år, hvilket forventes at stige til 14 % efter fem
år.
Reduktion af kvm med 15 % i 2019: Implementering af målsætning om
nedbringelse af nuværende 40.000 kvm med 15 % frem mod 2019 med henblik
på at realisere besparelser som følge af reducerede lejeudgifter og reducerede
omkostninger til drift af arealerne (løn og leverandører). Indsatsen strækker sig
over forskellige bygningstyper, fx skoler og administration, og er realiseret ved
både frasalg af ejendomme og grunde og opsigelse af lejemål.

Eksempler på anvendte løftestænger
► Konsolidering af volumen og
►
udnyttelse af skalaøkonomier,
herunder ved konkurrence►
udsættelse
►
► Etablering af datatransparens
►
► Overblik over egne ressourcer og
►
deres anvendelse på tværs
► Systemunderstøttelse

Bedre tværgående fokus på
fagområder
Integration af serviceydelser
Procesbeskrivelser og optimering
Etablering af incitamentsstrukturer
Lokale justeringer af serviceniveauer
baseret på samspil med brugeren

Konklusion (fortsat)
EY estimerer et samlet effektiviseringspotentiale på 1.695 mio. kr. inden for to
år
Estimeret omkostningsbase,
mio. kr.*

~Potentiale,
%

Potentiale,
mio. kr.

Klynge 1

2.306

12 %

277

Klynge 2

3.320

12 %

398

Klynge 3

1.532

10 %

153

Klynge 4

3.346

12 %

401

Klynge 5

1.142

12 %

137

Klynge 6

843

6%

51

2.443

11 %

277

14.933

~11 %

1.695

Klynge

Restgruppen
Total
Samlet potentiale
►

Samlet facility management-omkostningsbase: 14.933 mio. kr.

►

Samlet potentiale i procent: 11 %

►

Samlet potentiale: 1.695 mio. kr.

6. Der er et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale i de
danske kommuners facility management
Baseret på EY’s erfaringstal og de kvalitative og kvantitative data, der er
analyseret, vurderer EY, at der er et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale i de danske kommuners facility management. Potentialet kan
realiseres ved igangsættelse og gennemførelse af forbedringsforslag og
dermed føre til øget modenhed på facility management-området.

Side 54

4.1

Den samlede analyse af klynger, deres omkostningsbaser og potentialer
viser et samlet estimeret effektiviseringspotentiale på 1.695 mio. kr. inden
for to år på tværs af alle kommuner. Potentialet baserer sig på en
omkostningsbase på 14.933 mio. kr. og en gennemsnitlig effektiviseringsprocent på ca. 11 %.
Variationen i potentialet mellem de seks klynger skyldes dels en variation i
antallet af kommuner i den pågældende klynge og derved størrelsen af
omkostningsbasen, dels en variation i det estimerede potentiale i procent for
hver klynge baseret på dennes nuværende modenhed og kvalitative
karakteristik.
Effektiviseringspotentialet fordeler sig på de seks klynger mellem ~6 %
(klynge 6) og 12 % (klynge 5). For restgruppen er der anlagt en
gennemsnitsbetragtning af potentialet på 11 %.
Modenhedsmodellen er en generisk og idealtypisk model, der baserer sig
på erfaringer fra et bredt udsnit af forskellige organisationer i ind- og udland.
Der er sket en tilpasning af effektiviseringspotentialerne ud fra konkrete og
dokumenterede erfaringer fra danske kommuner. Der kan være usikkerhed
omkring tidsperspektivet for at opnå potentialerne. For at opnå det
beregnede potentialet forudsættes det, at kommuneklyngerne i en toårig
periode rykker et niveau op i modenhed, herunder eksempelvis opbygger
kapacitet og viden, udformer strategi og eksempelvis gennemfører
eventuelle nye udbud mv. Forudsætningerne vil derfor variere fra kommune
til kommune. Tidsperspektivet for kommunernes bevægelse til næste niveau
og dermed realisering af det estimerede potentiale kan fordre en fokuseret
indsats over en længere periode.

Konklusion (fortsat)

4.1

Tre scenarier for gevinstrealisering fra kort til lang sigt
Spredning i potentialer baseret på kvalitative elementer

Akkumuleret estimeret spænd for potentialer fra kort til lang sigt*

I kraft af, at de identificerede potentialer er estimater baseret på
en samlet vurdering af et bredt kvalitativt og kvantitativt
datagrundlag, etableres her et udfaldsrum for potentialerne.

Mio. kr.

Mest sandsynlige potentiale: Er EY’s vurdering af det mest
sandsynlige potentiale.
Højeste og laveste potentiale: Defineres som, at de
forudsætninger, der er lagt ind i vurderingen af potentialet for
den enkelte klynge, får mindre effekt end forventet (laveste
potentiale) eller større effekt end forventet (højeste potentiale).
Dette leder til, at det realiserede potentiale er i bunden eller
toppen af det potentialespænd, der er vurderet for
bevægelserne mellem hvert modenhedsniveau.
I graferne overfor er udarbejdet et estimat for spændet mellem
det mest sandsynlige, det laveste og det højeste potentialeudfald over henholdsvis to, fire og seks år.
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Højeste potentiale

MELLEM LANGT SIGT
(2-4 ÅR)

Laveste potentiale

LANGT SIGT (4-6 ÅR)

Mest sandsynlige potentiale

Laveste potentiale: samlet potentiale på 16 % over seks år,
ca. 2.332 mio. kr.
Højeste potentiale: samlet potentiale på 26 % over seks år,
ca. 3.925 mio. kr.

*Potentialespændet er estimeret med udgangspunkt i kort sigt på 0-2 år, hvor det er antaget, at den procentuelle forskel mellem det mest sandsynlige, nederste og
øverste potentiale holdes konstant.
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EY’s anbefalinger til næste skridt
Foreslåede næste skridt for kommunerne
EY anbefaler, at kommunerne arbejder struktureret med følgende
udviklingstiltag:
Strategi: EY anbefaler, at kommunerne arbejder med
implementering af en facility management-strategi og, afhængigt
af modenhed, udvikler denne med en handlingsplan og klare
KPI’er samt en strategi for digitalisering af facility management.
Organisering og styring: EY anbefaler, at kommunerne
etablerer en klar leverancemodel for facility management og
udarbejder ledsagende procesbeskrivelser, der kan
understøttes digitalt.
Leverandørsamarbejde: EY anbefaler, at kommunerne
implementerer tiltag til konsolidering og genforhandling af
kontrakter med henblik på at implementere først en balanceret
incitamentsstruktur og funktionskrav og siden outcomebaserede
aftaler i partnerskab.
Gennemsigtighed og nøgletal: EY anbefaler, at kommunerne
indkøber og implementerer facility management-systemer til
etablering af et datagrundlag og KPI’er. Systemet bør løbende
udvides og integreres til økonomistyring, så der i sidste ende er
et fuldt, dataunderstøttet styringsgrundlag til udvikling og
identifikation af effektiviseringspotentialer.
Standardisering og serviceniveauer: EY anbefaler, at
kommunerne implementerer standardiserede serviceniveauer
for alle facility management-serviceydelser og dokumenterer
disse i serviceaftaler, der kan tilpasses efter lokale behov, og på
sigt data om kunde- og brugertilfredshed.
Brugersamspil og kommunikation: EY anbefaler, at
kommunerne definerer deres kunder og brugere af facility
management, implementerer et ”single point of contact” og
påbegynder strukturerede brugertilfredshedsundersøgelser.
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4.2

Inspirationskatalog understøtter anbefalingerne
Til at understøtte kommunernes arbejde med implementering af tiltag på
disse områder er der udarbejdet et inspirationskatalog baseret på de
erfaringer, der er observeret i casekommunerne. Inspirationskataloget
konkretiserer de anbefalede tiltag til inspiration for kommunerne.
Inspirationskataloget indeholder, ud over en liste over konkrete tiltag,
kategoriserede eksempler og cases inden for syv områder, hvor
”eksempler” beskriver igangsatte tiltag eller erfaringer med tiltag fra danske
kommuner, og ”cases” beskriver tiltag, der er implementeret end-to-end og
således er et uddybet eksempel, der kan give kommunerne et mere konkret
bud på, hvordan tiltaget kan implementeres. De syv områder er strategi,
organisering og styring, gennemsigtighed og nøgletal, standardisering og
serviceniveauer, videndeling, brugersamspil og kommunikation og
leverandørsamarbejde.
På baggrund af listen over tiltag, eksempler og cases anbefaler EY gennem
inspirationskataloget at foretage udviklingen af facility managementorganisationen ved hjælp af en implementeringsplan. Som inspiration til
implementeringsplan har EY beskrevet hvert område i tre foreslåede bølger
for implementering.

5

BILAG

5.1

Metode

5.2

Resultater af
spørgeskemaundersøgelse

5.3

Omkostningsopgørelse

Metode – Omfang

5.1

De analyserede områder i kommunerne
Beskrivelse

Eksempler

Kontor & admin

Kontor- og administrationsbygninger, som kommunen
administrerer og har den daglige drift af.

Fx rådhuset, forvaltningen, centre og andre bygninger, hvor
kommunale administrative medarbejdere er placeret.

Daginstitutioner

Bygninger, der huser børn i alderen 0-6 år, hvor
kommunen yder en eller flere facility managementserviceydelser.

Fx vuggestuer, børnehaver, offentlige dagplejer.

Bygninger, der benyttes særligt af ældre og socialt
udsatte borgere, hvor kommunen yder en eller flere
facility management-serviceydelser.

Fx plejehjem, behandlingscentre, kvindecentre, ældreboliger,
døgninstitutioner, botilbud, væresteder m.v.

Alle kommunalt ejede eller lejede boliger, hvor kommunen
yder en eller flere facility management-serviceydelser.

Fx anviste boliger, hvor kommunen vedstår den udvendige og
indvendige vedligeholdelse eller rengøring af fællesarealer.

Alle kommunalt ejede eller lejede bygninger, der
anvendes til undervisning og efter skole-aktiviteter, hvor
kommunen yder en eller flere facility managementserviceydelser.

Fx folkeskoler, specialskoler, fritidsordninger og fritidsklubber,
10. klasseskoler, ungdomsskoler, VUC, aftenskole.

Alle kommunalt ejede eller lejede bygninger og
udendørsarealer, der anvendes til idræt og sportslige
aktiviteter, hvor kommunen yder en eller flere facility
management-serviceydelser.

Fx idrætshaller, idrætsanlæg, boldbaner, svømmehaller,
atletikbaner, stadioner, rideklubber.

Museer, biblioteker og kulturhuse

Alle kommunalt ejede eller lejede bygninger, der
anvendes til kulturelle formål, hvor kommunen yder en
eller flere facility management-serviceydelser.

Fx museer, kulturhuse, biblioteker, koncerthaller, spillehaller og
andre fritidsaktiviteter, fælleshus.

Offentlige toiletter

Alle kommunalt ejede eller lejede offentlige toiletter, hvor
kommunen yder en eller flere facility managementserviceydelser.

Social- og ældreområdet

Boliger

Skole og SFO

Idrætsanlæg og svømmehaller
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Fx toiletter på offentlige pladser.

Metode – Omfang

EY’s modenhedsmodel anvendes til at identificere differentierede
effektiviseringspotentialer og forbedringstiltag ved analyse af 10 parametre

5.1

Anvendte parametre i modenhedsanalysen
►

A. Strategi
Facility management-områdets understøttelse af organisationens overordnede
strategi og vision. Området vurderes ud fra delparametrene: strategi, strategiske
nøgletal, niveau for implementering af strategi, forretningsplan og delmål, samt i
hvor høj grad der er sammenhæng med organisationens strategi.

►

B. Ydelsesomfang, ansvarsområder og grænseflader
Vurdering af snitfladerne internt på tværs af organisationens centre og afdelinger
samt over for eksterne leverandører inden for delydelser. Området vurderes ud fra
delparametrene: ansvarsområder, grænseflader og ydelsesomfang.

►

►

F. Sammenligning og videndeling
Sammenligning på tværs af organisation, eksternt, deltagelse i ERFA-grupper
samt grad af videreudvikling på området. Området vurderes ud fra
delparametrene: sammenligning og videndeling.

►

G. Brugersamspil
Anvendelse af forskellige kommunikationskanaler, separation af brugergrupper
samt grad af brugerinvolvering via brugeroplevelses- og tilfredshedsmålinger.
Området vurderes ud fra delparametrene: brugere, brugertilfredshedsundersøgelser og kommunikationskanaler.

C. Organisering, roller og processer
Facility management-områdets overordnede struktur, rapporteringslinjer og
fordeling af arbejdsroller og graden af centralisering/professionalisering. Området
vurderes ud fra delparametrene: roller, beslutningsfora og procesbeskrivelser.

►

H. Samarbejde med støttefunktioner
Typen og effektiviteten af samarbejdet mellem facility managementorganisationen og øvrige støttefunktioner som HR og IT. Området vurderes ud
fra delparametrene: støttefunktioner og aflastning af kerneopgaver.

►

D. Opfølgning og gennemsigtighed
Den overordnede tilrettelæggelse og styring af processer/politikker (god
governance) på området samt grad af dataoverblik. Området vurderes ud fra
delparametrene: brug af nøgletal, definition af serviceniveauer, it-understøttelse og
dataoverblik over facility management-området.

►

I. Kommunikation og branding
Den anvendte kommunikationsform og interne branding af facility managementenheden som understøttende partner over for brugere, interne kunder og øvrige
interessenter. Området vurderes ud fra delparametrene: graden af proaktiv og
målrettet kommunikation og evnen til at brande facility management-enheden.

►

E. Standardisering og harmonisering
Håndtering af ydelser efter ensartede forhold, fx standardisering, harmonisering,
frekvenser, compliance og funktionalitet. Området vurderes ud fra delparametrene:
standardisering og harmonisering.

►

J. Leverance- og leverandørstrategi
Strategi for håndtering af serviceleverancer, enten via interne eller eksterne
løsninger, samt den valgte kontrakt- og samarbejdsform. Området vurderes ud
fra delparametrene: leverandørstrategi, leverancestrategi, leverandører,
incitamentsstruktur samt forretningsmodel og styringsmodel.
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Metode – Proces
Kortlægningen baserer sig på både caseinterview og spørgeskemaundersøgelse, der danner udgangspunkt for en analyse af ”klyngerne”

5.1

Casebaseret kortlægning
EY har gennemført en casebaseret kortlægning ved to-tre dages besøg hos
11 strategisk udvalgte kommuner, der repræsenterer forskellighed i forhold
til geografisk placering, befolkningsantal, befolkningstæthed og forventet
modenhed. I de 11 kommuner er indhentet data på facility managementomkostninger, volumener samt kvalitativt data til analyse af kommunens
modenhed. De tre typer af data er beskrevet herunder.
Omkostninger til hver af de ni facility management-serviceydelser er
udspecificeret i forhold til henholdsvis ledelse og administration, udførende
personale samt indkøb af varer og tjenesteydelser på facility managementområdet, herunder også eksterne leverandører.
Volumener for omkostningsdrivere for facility management-serviceydelser
anvendes til at beregne enhedspriser. Det kan være en enhedspris pr.
bygningskvm, pr. bygningstypekvm, pr. kantinemåltid, pr. køretøj, pr.
udendørskvm, pr. lokalitet eller pr. affaldsafhentning.
Kvalitative data til modenhedsvurdering er indsamlet gennem en række
interviews med de relevante facility management-ansvarlige medarbejdere
samt et afsluttende modenhedsinterview. Endvidere er der indhentet
yderligere relevant skriftligt materiale.
Bredere kortlægning – spørgeskemaundersøgelse

For at afdække de øvrige 87 kommuner har EY gennemført en
spørgeskemaundersøgelse, hvor modenhed i forhold til facility
management-organisation afdækkes ved hjælp af kvalitative spørgsmål.
Spørgeskemaet er udsendt til 87 kommuner og er besvaret af 68
kommuner. Besvarelserne har bidraget til følgende datapunkter:
►

►

Volumendata (data vedrørende de volumener, der driver
kommunernes facility management-omkostningerne, herunder særligt
kvadratmeterdata)
Kvalitative data (data om kommunernes organisering af facility
management-serviceydelser, herunder modenhed)
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1. Casebaseret kortlægning

2. Spørgeskemakortlægning

Kortlægningen består af:
► Organisatorisk modenhedsrejse
► Eksempler og tiltag
► Kvalitativ modenhedsvurdering
► Kvantitativ analyse på tværs af
facility management-ydelserne

Kortlægningen består af:
► Kvantitativ opgørelse over
volumener generelt og på tværs
af facility management-ydelserne
► Kvalitativ modenhedsvurdering

3. Klyngedannelse

Først etableres klynge ud fra de
deltagende casekommuner og deres
respektive vurderede modenhed.
Herefter klynges øvrige kommuner.

Klyngedannelsen sker på baggrund af
1. Kvalitativ modenhedsvurdering
2. Indbyggertal
3. Befolkningstæthed

4. Klyngepotentiale
Klynge 1
Potentialeberegning

Klynge 2
Potentialeberegning

Klynge 3
Potentialeberegning

5. Samlet potentiale
Der foretages potentialeberegning på tværs af alle kommuner, baseret på
ekstrapolering fra klyngekommunerne.

6. Inspirationsmateriale
Der udarbejdes forbedringsforslag og roadmaps for de enkelte klynger samt
generelt inspirationsmateriale til kommunernes videre arbejde.

Metode – Proces

5.1

Anvendelse af metode 1, 2 eller 3 ud fra kategorisering af kommunernes
datatilgængelighed
Metode 1, 2 eller 3 afhængigt af datagrundlag
Analysens potentialeberegning bygger på tre forskellige dataniveauer
afhængigt af kommunernes mulighed for at specificere data. Til hver
type datagrundlag er der en specifik fremgangsmåde (metode 1, 2 eller
3):
Metode 1: Anvender tilgængeligt specificeret data på volumener fra
spørgeskemakommune og klyngekommune til at fastsætte
omkostningsbase for facility management for spørgeskemakommune.
Metode 2: Anvender andel, som klyngekommunens facility
management-omkostninger udgør af klyngekommunens samlede
driftsregnskab. Denne andel (eller procentsats) bruges til at finde
spørgeskemakommunens samlede omkostningsbase ud fra
spørgeskemakommunens samlede driftsregnskab.
Metode 3: Anvender spørgeskemakommunens samlede driftsregnskab.
Spørgeskemakommunens facility management-omkostninger beregnes
som procent af det samlede driftsregnskab. Den procent, der anvendes,
er beregnet via et gennemsnit af alle casekommunernes procent.
Kategorisering 1-5 afhængigt af datatilgængelighed
Der har været variation i besvarelserne fra kommunerne. For at sikre en
så valid potentialeberegning som muligt har det været nødvendigt at
arbejde med fem forskellige kategorier for besvarelse og dermed
håndtering af kommuner, hvis modenhed bygger på spørgeskemaet.

Kategorisering af kommuner tager udgangspunkt i følgende definitioner:

På grund af det forskelligartede datagrundlag er kommunerne håndteret ud fra en
af tre metoder. De tre metoder bruges på de forskellige kategorier af data ud fra
følgende model:
Kategori 1

Kategori 2

Metode1

Kategori 3

Metode 2

Kategori 5

Metode 3

De 98 kommuners facility management omkostningsbaser har følgende fordeling
i forhold til brug af metode:
Status
Metode 1
Metode 2
Metode 3
Subtotal

Kommuner
70
9
19
98

De tre metoder er beskrevet med udgangspunkt i eksempler fra hver kategori af
datatilgængelighed på de følgende sider.

Kategori 1: Besvarelse indeholder en angivelse af samlede antal kvm i kommunen, en
udspecificering af disse kvm på områder (sektion 2) og en tilstrækkelig kvalitativ besvarelse,
som muliggør at vurdere modenheden i kommunen (sektion 3).
Kategori 2: Besvarelse som kategori 1, men som ikke har udspecificeret kvm på områder
(sektion 2).
Kategori 3: Besvarelse som kategori 2, men som ikke har angivet samlet antal kvm i
kommunen (sektion 2).
Kategori 4: Besvarelse som kategori 3, men som ikke har angivet tilstrækkelig information
til, at der har kunnet foretages en vurdering af modenheden i kommunen (sektion 3).
Kategori 5: Der er ikke indleveret spørgeskema.
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Kategori 4

Metode – Kategorier

5.1

Metode 1 for ”kategori 1”-kommuner
Eksempel: Rengøring

Definition af kategori 1
I første kategori er kommuner, hvis besvarelse indeholder en angivelse af
samlede antal kvm i kommunen, en udspecificering af disse kvm på
områder (sektion 2) og en tilstrækkelig kvalitativ besvarelse, som muliggør
at vurdere modenheden i kommunen (sektion 3).

Klyngekommune

Omkostninger
i kr. pr. kvm

Fremgangsmåde for behandling af kategori 1 efter ”metode 1”:
1. Spørgeskemakommune opgiver enhedsdata til brug for beregning af
facility management-omkostningsbase. Det kan fx være estimeret antal
rengjorte kvadratmeter i kommunen.
2. Enhedspriser fra klyngekommune anvendes til beregning af
spørgeskemakommunes facility management-omkostningsbase ud fra
spørgeskemakommunens opgørelse af estimerede arealer/antal
enheder.

6 mio. kr. i
omkostninger
til rengøring

3. Beregningen tager fx udgangspunkt i antal estimerede rengjorte
kvadratmeter for spørgeskemakommune og omkostninger pr. rengjorte
kvadratmeter for klyngekommunen. Derved fås en estimeret
omkostning for rengøring for spørgeskemakommune i klyngen.

43.000 kvm
rengøringsareal

Spørgeskemakommune

Omkostning
for rengøring

4. I tilfælde af, at der for klyngekommunen er usikkerhed om
enhedsomkostningen, anvendes en gennemsnitsbetragtning fra de
mest sammenlignelige casekommuner.

Omkostning pr.
kvm, fx
140 kr./kvm
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140 kr. pr. kvm i
omkostninger

Estimeret antal
rengjorte kvm
(spørgeskemakommune) fx
20.000 kvm

2,8 mio. kr. i
estimerede
omkostninger
for rengøring

Metode – Kategorier

5.1

Metode 1 for ”kategori 2”-kommuner
Kategori 2

Eksempel: Vognpark

I anden kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse som
kategori 1, men som ikke har udspecificeret kvm på områder (sektion 2).

Klyngekommune

Fremgangsmåde for behandling af kategori 2 efter ”metode 1”:

Omkostninger
i kr. pr. køretøj

1. Generelt for behandling af kategori 2 er de kvadratmeterbaserede
ydelser (forsyning, sikkerhed, vedligehold, rengøring, intern service,
affaldshåndtering) samlet med en enhedsomkostning pr. kvm.
2. For de øvrige specificerede mængder anvendes servicespecifikke
omkostninger.
3. I tilfælde af, at der for klyngekommunen er usikkerhed om enhedsomkostningen, anvendes en gennemsnitsbetragtning fra de mest
sammenlignelige casekommuner.

1 mio. kr. i
omkostninger
til vognpark

50
køretøjer

20.000 kr. pr.
køretøj i
omkostninger

Spørgeskemakommune

Omkostning
for vognpark

Omkostning pr. Antal køretøjer i
køretøjer, fx
vognpark
20.000 kr.
(spørgeskemakommune) fx 25
køretøjer
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0,5 mio. kr. i
omkostninger
for vognpark

Metode – Kategorier

5.1

For ”kategori 3”-kommuner
Kategori 3

I tredje kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse
som kategori 2, men som ikke har angivet samlet antal kvm i
kommunen (sektion 2).
Fremgangsmåde for behandling af kategori 3:
1. Da der ikke er angivet mængder for de elementer, der ydes
facility management for, appliceres ”metode 2”.
2. Ved metode 2 laves der en top-down-beregning, hvor det
beregnes, hvor stor en andel klyngekommunens facility
management-omkostninger udgør af klyngekommunens samlede
driftsregnskab.
3. Denne andel (eller procentsats) bruges til at finde
spørgeskemakommunens samlede omkostningsbase ud fra
spørgeskemakommunens samlede driftsregnskab.
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Spørgeskemakommune
Driftsregnskab for
spørgeskemakommune

Andel, som facility
managementomkostninger udgør af
klyngekommunens
driftsregnskab

Facility
managementomkostningsbase for
spørgeskemakommune

Metode – Kategorier

5.1

For ”kategori 4”- og ”kategori 5”-kommuner
Kategori 4
I fjerde kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse som
kategori 3, men som ikke har angivet tilstrækkelig information til, at der har
kunnet foretages en vurdering af modenheden i kommunen (sektion 3).
Kategori 5
I femte kategori er kommuner, der ikke har indleveret spørgeskema.
Fremgangsmåde for behandling af kategori 4 og 5:
1. Da begge kategorier har samme unuancerede niveau af information,
behandles de ens og efter ”metode 3”.
2. Metode 3 håndterer den situation, at et spørgeskema ikke er modtaget,
eller det modtagne spørgeskema ikke kan benyttes til at foretage en
modenhedsvurdering. Spørgeskemakommunens potentiale håndteres
ud fra en gennemsnitsbetragtning. Metoden indeholder følgende trin:
a)

Kommunens samlede driftsregnskab fastlægges (på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik).

b)

Spørgeskemakommunens facility management-omkostninger
beregnes som procent af det samlede driftsregnskab. Den
procent, der anvendes, er beregnet via et gennemsnit af alle
casekommunernes procent.
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Spørgeskemakommune
Driftsregnskab for
spørgeskemakommune

Gennemsnitlig andel,
som facility
managementomkostninger udgør af
casekommunernes
driftsregnskab

Facility
managementomkostningsbase for
spørgeskemakommune

Metode – Tidsperspektiv og gevinstrealisering

5.1

Angivelse af det estimerede tidsperspektiv for gennemførelse og det
nødvendige fokus på gevinstrealisering
År 1

Tidsperspektivets indvirkning på potentialerne
Anbefalingerne er generelt fokuseret på at bringe
den enkelte kommune ét niveau op ad den anvendte
modenhedskurve inden for en toårig periode.
Forskellen fra klynge til klynge vil derfor ikke findes i
tidsperspektivet eller bevægelsen, men i stedet i
forhold til, hvilke forbedringstiltag og løftestænger der
anbefales anvendt i den pågældende klynge og på
det enkelte modenhedsniveau.

Forslag 1 – Udarbejdelse af FM-strategi
Identifikation af strategisk ophæng
Målsætninger, formål, tiltag m.m. – bred involvering
Færdiggørelse af strategi
Vedtagelse af strategi

Indledende arbejde med implementering af strategi

Forslag 1 – Brug af nøgletal til styring

Der vurderes generelt et højere effektiviseringspotentiale på de lavere modenhedsniveauer, men
samtidig også betydelige investeringer forbundet
med særligt udviklingen fra de helt tidlige
modenhedsniveauer. Potentialerne vil derfor ikke
afvige betydeligt i et toårigt perspektiv, da mindre
investeringer er indtænkt i særligt skiftet fra niveau 0
til 1.

Identifikation af strategiske nøgletal ift. kommunen

De anførte potentialer vurderes at være realistiske at
opnå for kommunerne inden for den toårige
tidsperiode. Således er der i alle forbedringsforslag til
casekommunerne indtænkt tid til koordinering,
udarbejdelse af beslutningsgrundlag, mindre
investeringer og politisk behandling. I anerkendelse
af forskelligheden kommunerne imellem er der
beregnet et udfaldsrum for potentialet baseret på
muligheder og barrierer.

Kortlægning af ydelsesniveau lokalt

Datakonsolidering i forhold til identificerede nøgletal
Identifikation af ydelsesspecifikke omkostningsdrivere
Skabe dataoverblik for resterende områder

Fortsat centralisering af FM-området
Færdiggørelse af nøgletal efter opstart af FM-enhed

Forslag 2 – Udarbejdelse af procesbeskrivelser

Udarbejdelse af procesbeskrivelser pr. ydelse
Igangsætte udarbejdelse for resterende ydelsesområder
Endelig aktivering af procesbeskrivelser

Forslag 3 – Tilpassede serviceniveauer
Kortlægning af allerede standardiserede serviceydelser
Prioritering af ydelser og områder
Identifikation af ønskede mål og nødvendige ressourcer
Opsætning af styringsmodel
Udarbejdelse af serviceniveauer baseret på styringsmodel
Aktivering af tilpassede serviceniveauer
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År 2

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

5.2

Resultater af spørgeskema
Overordnede resultater
Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget gennem udsendelse af spørgeskemaer til
samtlige 98 kommuner.
Selve spørgeskemaet er delt op i tre sektioner, hvor sektion 1 beskriver håndteringen af
facility management-ydelserne, sektion 2 beskriver stamdata for organisering og areal, og
sektion 3 beskriver kvalitative udsagn om arbejdet med facility management i kommunen.
Der har været variation i besvarelserne fra kommunerne. For at sikre en så valid
potentialeberegning som muligt har det været nødvendigt at arbejde med fem forskellige
kategorier for besvarelse og dermed håndtering af kommuner, hvis modenhed bygger på
spørgeskemaet.

De 98 kommuner fordeler sig som følger:

Status
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Kategori 5
Subtotal

Kommuner
39
31
9
14
5
98

Kategori 1:
I første kategori er kommuner, hvis besvarelse indeholder en angivelse af samlede antal
kvm i kommunen, en udspecificering af disse kvm på områder (sektion 2) og en
tilstrækkelig kvalitativ besvarelse, som muliggør at vurdere modenheden i kommunen
(sektion 3).
Kategori 2:
I anden kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse som kategori 1, men
som ikke har udspecificeret kvm på områder (sektion 2).
Kategori 3:
I tredje kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse som kategori 2, men
som ikke har angivet samlet antal kvm i kommunen (sektion 2).
Kategori 4:

I fjerde kategori er kommuner, der har samme niveau af besvarelse som kategori 3, men
som ikke har angivet tilstrækkelig information til, at der har kunnet foretages en vurdering
af modenheden i kommunen (sektion 3).
Kategori 5:
I femte kategori er kommuner, der ikke har indleveret spørgeskema.
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Opfølgning på ufuldstændige og udeblivende
besvarelser
For at sikre et så validt grundlag for potentialeberegningen som muligt er der blevet fulgt op på
kommuner, der ikke har svaret inden for tidsfristen.
Derudover er der fulgt op på kommuner, hvor der har
været behov for uddybning af besvarelsen for at sikre en
så retvisende modenhed som muligt.
Opfølgning er foregået gennem telefonopkald og
fremsendelse af e-mails.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Kvalitative observationer fra spørgeskemaerne
Hvad betyder resultaterne
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vurderes at være tilstrækkelige til, at man
kan foretage en potentialeberegning på baggrund heraf. De følgende nøgletal for
spørgeskemaanalysen viser, at der på tværs af faktorer som indbyggertal,
befolkningstæthed og geografisk spredning ikke er konstateret betydelige forskelle på
modenhedsniveauer. Der er desuden foretaget en kort frafaldsanalyse. På baggrund af
frafaldsanalysen kan det konstateres, at der er en stor andel af kommuner med høj
befolkningstæthed, som ikke har været mulige at modenhedsvurdere. Dette har dog ikke
implikationer for det endelige resultat af potentialeberegningen, da der på tværs af
kommuner med forskellig befolkningstæthed ikke er konstateret modenhedsniveauer, der
ligger på samme niveau.
Hvilke overordnede tendenser kan ses i spørgeskemaerne
Flere kommuner har givet udførlige kvalitative bemærkninger, som har været med til at
understøtte modenhedsvurderingen. Har kommunen ikke afgivet kvalitative
bemærkninger, har det været kommunens organisering, som er beskrevet i sektion 1 i
spørgeskemaet, der er blevet vurderet op imod selvevalueringen i sektion 3 i
spørgeskemaet i forhold til den pågældende kommunes modenhed. Der er i den
forbindelse, så vidt det har været muligt, blevet justeret på tværs af spørgeskemaer, hvis
svarene fx har været meget optimistiske eller pessimistiske i ét spørgeskema, eller hvis
der fx er meldt ind, at kommunen bruger nøgletal aktivt, men ikke har været i stand til at
oplyse kvm for kommunens facility management.
Parametre, der har været styrende for vurderingen af spørgeskemaerne
Overordnet er det blevet analyseret, om svarene i spørgeskemaerne giver et samlet
indtryk af, om kommunen har en moden organisering, og om kommunen har en moden
brug af data, hvor data fx registreres og bruges til at understøtte facility managementorganisationen.
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5.2

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

5.2

Kommunernes håndtering af facility management-ydelserne
►

►

►

►

Kommunerne har i spørgeskemaerne angivet oplysninger vedrørende kommunens
organisering og håndtering af facility management.
I den forbindelse har 41 kommuner, ud af de 68 spørgeskemakommuner, der har
svaret på spørgsmålet, en central enhed med ansvaret for facility management på
tværs af serviceområder. 27 kommuner har ikke en central enhed eller har svaret, at
de ikke ved, om en sådan enhed er til stede i kommunen.
I forhold til de enkelte facility management-serviceydelser er der i tabellen nederst til
højre angivet, hvilken organisering der er mest almindelig for den enkelte
serviceydelse.
I forhold til graden af udlicitering på de ni serviceområder er der i tabellen nedenfor
angivet fordelingen af arbejde udført af kommunale medarbejdere, arbejde delvist
udført af kommunale medarbejdere og arbejde, der primært er udliciteret.
Områderne rengøring og affaldshåndtering er de områder, der oftest er varetaget af
ekstern.
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Kommuner med central enhed med ansvaret for
facility management

27
41

Ja

Nej/ Ved ikke

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

5.2

Modenheden for de enkelte spørgeskemakommuner (1)
Fastlæggelse af modenhed for spørgeskemakommunerne med
henblik på at indplacere spørgeskemakommune i rette klynge
Modenheden for hver enkel ”spørgeskemakommune” er fastlagt ud
fra svarene i de indsendte skemaer. De enkelte kommuners
modenhed er anonymiseret.
I vurderingen af modenhed er det de kvalitative kommentarer angivet
i spørgeskemaet, herunder valg af niveau i ”rullegardin”, der ligger til
grund for modenhedsniveauet.
Hvorvidt en spørgeskemakommune placerer sig i en konkret klynge,
afhænger dels af den estimerede modenhed ud fra de kvalitative
svar, men også af, hvorvidt kommunen har været i stand til at angive
og udspecificere kvm og kommunens størrelse. Dette, for at
klyngerne, der dannes, er så homogene som muligt.
Modenheden fordeler sig på de 98 kommuner således:
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Antal kommuner i forskellige modenhedsspænd

Modenhed
<1
1-2
>2
Kategori 4+5
(N/A)
Subtotal

19
48
12

% af samlede antal
kommuner
19 %
49 %
12 %

19
98

19 %
100 %

Antal kommuner

Kommentar til tabel:
Af tabellen og grafen kan man se, at der er spredning på kommunerne i
forhold til deres modenhed. Det fremgår, at der er en stor andel af det
samlede antal kommuner (48) med modenhed mellem 1 og 2. Det
svarer til ca. halvdelen af alle kommuner. Det skal dog i den forbindelse
nævnes, at inden for de tre listede intervaller kan potentialerne være
forskellige, afhængigt af hvilken klynge kommunerne er grupperet i.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

5.2

Modenheden for de enkelte spørgeskemakommuner (2)
Gennemsnitlig modenhed over for indbyggertal

Population

Indbyggertal
<50.000
50.000-100.000
>100.000
Kategori 4+5
(N/A)
Subtotal

Antal
kommuner
59
32
7

98

Modenhedsvurderede
kommuner
Antal
Gennemsnit for
kommuner
modenhed
48
1,4
25
1,7
6
1,3
19
98

Af tabellen fremgår det, at kommunerne delt op efter tre intervaller for
indbyggertal har et relativt homogent gennemsnit på tværs af intervaller,
hvor intervallet med det laveste gennemsnit for modenhed kun har 0,4
modenhedspoint op til intervallet med det højeste gennemsnit for
modenhed.
Det må på den baggrund konstateres, at indbyggertal ikke er en afgørende
faktor for modenhedsniveauet.
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Modenhed i forhold til befolkningstæthed
Befolkningstætheden for en kommune er i nedenstående tabel vist i
forhold til modenhed.

Befolkningstæthed
< 0,1
0,1-0,5
>0,5
Subtotal

Modenhedsvurderede kommuner
Gennemsnit for
Antal kommuner
justeret modenhed
41
1,4
21
1,5
17
1,6
98

Det fremgår af tabellen, at der ikke er mere end 0,2
modenhedspoints forskel mellem det laveste gennemsnit for
modenhed (i intervallet for kommuner med lav befolkningstæthed) til
det højeste gennemsnit for modenhed (intervallet for kommuner med
det højeste gennemsnit). Befolkningstæthed vurderes således ikke at
være en afgørende faktor for, hvordan en kommune scorer i
modenhed.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Geografisk spredning af modenhedsvurderede kommuner

5.2

For de kommuner, der er modenhedsvurderet, er der vurderet en
acceptabel geografisk spredning
De 79 kommuner, der er modenhedsvurderet, fordeler sig geografisk som vist
på nedenstående kort. Der er således en spredning, der sikrer, at validiteten af
analysen er balanceret.

10

Population

17

18

12

22

Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden
Subtotal

Som det fremgår af kortet og tabellen, er der for alle regioner minimum 71 %
af regionens kommuner, hvor det har været muligt at lave en
modenhedsvurdering.
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Antal kommuner i
region
11
19
22
17
29
98

Modenhedsvurderet
Andel kommuner i
Antal kommuner, der er
regionen, der er
modenhedsvurderet
modenhedsvurderet
10
91 %
17
89 %
18
82 %
12
71 %
22
76 %
79

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

5.2

Frafaldsanalyse
Der kan være flere årsager til, at kommuners modenhed ikke kan
foretages
Der er forskellige årsager til, at 19 kommuners modenhed ikke er estimeret.

Størrelse målt som indbyggerantal
Ud over den geografiske spredning er herunder angivet i tre intervaller, hvor
mange indbyggere de 19 kommuner har.

De 19 kommuner fordeler sig geografisk som vist på nedenstående kort:

Population

1
2

4

5

7

Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden
Subtotal

Antal kommuner
1
2
4
5
7
19

Som det fremgår af kortet, er der flest kommuner fra hovedstadsområdet, hvis
svar det ikke har været muligt at lave en modenhedsvurdering på baggrund af.
Årsagen til den manglende modenhed kan skyldes, at kommunen enten ikke
har indsendt besvarelse, eller at besvarelsen har været så mangelfuld, at et
gennemsnitligt estimat er vurderet mere retvisende (metode 3).

Indbyggere
< 50.000
50.000-100.000
> 100.000
Subtotal

Frafald
Andel frafaldne
Antal frafaldne
kommuner i
Antal kommuner
kommuner
intervallet
59
11
19 %
32
7
22 %
7
1
14 %
98

Det fremgår, at der for hver kategori er mellem 14 og 22 % frafald inden for det
enkelte interval for indbyggerantal. Der kan således ikke på baggrund af
indbyggertal identificeres et systematisk frafald af enten befolkningsrige
kommuner eller kommuner med relativt få indbyggere.

Befolkningstæthed
På samme måde som for indbyggertal er det i nedenstående tabel angivet,
hvordan de 19 kommuner fordeler sig i tre intervaller for befolkningstæthed.

Population

I forhold til befolkningstæthed er der en større andel af kommuner med
høj befolkningstæthed, som ikke er modenhedsvurderet (8 ud af 25 med
befolkningstæthed >500 indbyggere pr. km2). Det kan påvirke det
samlede potentiale, at ca. 1/3 af de befolkningstætte kommuner ikke er
modenhedsvurderet. Det vurderes ikke at have implikation for det
endelige potentiale, da modenhed ikke vurderes at være
sammenfaldende med befolkningstæthed, da der ikke er fundet en
sammenhæng mellem befolkningstæthed og modenhed.
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19

Befolkningstæthed (1.000
indbygger/km2)
< 0,1
0,1-0,5
> 0,5
Subtotal

Frafald
Andel frafaldne
Antal frafaldne
kommuner i
Antal kommuner
kommuner
intervallet
45
4
9%
28
7
25 %
25
8
32 %
98
19

Omkostningsopgørelse – total for klynge 1
Klynge 1 udgør 15 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne og metode 1 udgør ~97 % af omkostningerne i klynge 1
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 1, mio. kr. *
Metode 2
198

Metode 1

114

97

88

74

24

385

Casekommuner

5.3
2.306
74
841

565

762

Klynge 1
Enhedsomk.*

1.390

Bygningsdrift og
-vedligehold

Forsyning

Rengøring

Intern service

Arealpleje

Sikkerhed

Vognpark

Kantine

Affaldshåndtering

187

99

168

54

9

22

35.904

89

6

►

Kommunerne i klynge 1 udgør ~15 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør den største andel af de estimerede omkostninger i klyngen med en andel på ~60 % af de samlede omkostninger.

►

Bygningsvedligehold står for 33 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af forsyning og rengøring med henholdsvis 25 % og 17 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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Total

Omkostningsopgørelse – total for klynge 2
Klynge 2 udgør 22 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne og metode 1 udgør ~75 % af omkostningerne i klynge 2
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 2, mio. kr. *
294

Metode 2

165

116

50

43

3.320
841

368

Metode 1

5.3

650

Casekommuner
703

2.387

932

Klynge 2
Enhedsomk.*

92
Bygningsdrift
og -vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Vognpark

Kantine

Affaldshåndtering

Sikkerhed

144

179

98

62

10

37.684

89

8

7

Total

►

Kommunerne i klynge 2 udgør ~22 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør kun ~3 % af klyngens omkostninger og metode 1 ~71 %, hvorfor omkostningerne i denne klynge er estimeret med en vis
usikkerhed.

►

Rengøring står for 25 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af bygningsdrift og -vedligehold og forsyning med henholdsvis 23 % og 17 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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Omkostningsopgørelse – total for klynge 3

5.3

Klynge 3 udgør 10 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne udgør 100 % af omkostningerne i klynge 3
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 3, mio. kr.
52
81
Metode 2
97
311
Metode 1

25

22

21

1.532

Total

Casekommuner
423

Klynge 3
Enhedsomk.*

500

Bygningsdrift og
-vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Sikkerhed*

Vognpark

Kantine

Affaldshåndtering

N/A**

N/A**

N/A**

45

13

23

29.522

89

9

►

Kommunerne i klynge 3 udgør 10 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør 100 % af klyngens omkostninger, hvorfor der er en høj validitet af totalomkostningen.

►

Bygningsvedligehold står for 33 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af rengøring og forsyning med henholdsvis 28 % og 20 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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**Der er ikke angivet enhedsomkostninger, da det er vurderet, at der er stor usikkerhed med kvadratmeterdata til at estimere enhedsomkostningerne, men at
totalomkostningen dog stadig anses at være retvisende for tilhørende casekommuner.

Omkostningsopgørelse – total for klynge 4
Klynge 4 udgør 23 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne og metode 1 udgør ~92 % af omkostningerne i klynge 4
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 4, mio. kr.
Metode 2

215

172

102

86

49

5.3
3.346
261

341

Metode 1
649

Casekommuner

2.369

837

895

Klynge 4
Enhedsomk.*

716
Bygningsdrift
og -vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Vognpark

Kantine

Sikkerhed

Affaldshåndtering

126

171

94

50

8

38.354

89

12

7

Total

►

Kommunerne i klynge 4 udgør 23 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør ~21 % af de estimerede omkostninger i klyngen, og spørgeskemakommuner via metode 1 udgør ~70 %.

►

Bygningsdrift og -vedligehold står for 27 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af rengøring og forsyning med henholdsvis 25 % og 19 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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Omkostningsopgørelse – total for klynge 5
Klynge 5 udgør 8 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne og metode 1 udgør ~93 % af omkostningerne i klynge 5
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 5, mio. kr.
Metode 2

74

58

24

41

15

5.3
1.142
85

114

Metode 1
204

Casekommuner
259

877

354

Klynge 5
Enhedsomk.*

181
Bygningsdrift
og -vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Vognpark

Arealpleje

Kantine

Sikkerhed

Affaldshåndtering

140

202

100

66

47.929

9

89

14

6

►

Kommunerne i klynge 5 udgør 8 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør ~16 % af de estimerede omkostninger i klyngen, og spørgeskemakommuner via metode 1 udgør ~77 %.

►

Rengøring udgør 28 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af bygningsvedligehold og forsyning med henholdsvis 27 % og 17 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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Total

Omkostningsopgørelse – total for klynge 6
Klynge 6 udgør 6 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Casekommunerne og metode 1 udgør ~93 % af omkostningerne i klynge 6
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for klynge 6, mio. kr.
Metode 2

64

42

22

32

6

5.3
843
55

60

Metode 1
153

Casekommuner
214

678
251

Klynge 6
Enhedsomk.*

111
Bygningsdrift og
-vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Vognpark

Arealpleje

Kantine

Sikkerhed

Affaldshåndtering

112

199

86

33

45.943

9

89

10

3

Total

►

Kommunerne i klynge 6 udgør 6 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

Casekommunerne udgør ~13 % af de estimerede omkostninger i klyngen, og spørgeskemakommuner via metode 1 udgør ~80 %.

►

Bygningsdrift og -vedligehold udgør 30 % af omkostningerne i denne klynge, efterfulgt af rengøring og forsyning med henholdsvis 27 % og 19 %.

*Enhedsomkostningerne er vist i kr. pr. enhed, fx kvadratmeter, køretøjer eller kantinemåltider.
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Omkostningsopgørelse – total for restgruppen

5.3

Restgruppen udgør 16 % af den samlede estimerede omkostningsbase
Metode 3 udgør 100 % af omkostningerne i restgruppen
Omkostninger fordelt på de ni facility management-serviceydelser for restgruppen, mio. kr.
150

Metode 3

94

71

70

33

2.443

Total

244

485
574

Restgruppen
Enhedsomk.

722

Bygningsdrift og
-vedligehold

Rengøring

Forsyning

Intern service

Arealpleje

Vognpark

Kantine

Sikkerhed

Affaldshåndtering

1,84 %

1,43 %

1,33 %

0,57 %

0,36 %

0,27 %

0,18 %

0,16 %

0,08 %

►

Kommunerne i restgruppen udgør 16 % af den samlede facility management-omkostningsbase for alle kommunerne.

►

For restgruppen er der ikke anvendt enhedsomkostninger, idet ingen af spørgeskemakommunerne har angivet kvadratmeter eller øvrige enhedsdata, og
derfor benyttes en gennemsnitsbetragtning af facility management-omkostningernes andel af driftsregnskabet på tværs af klyngerne.

►

Samtlige omkostninger for restgruppen er baseret på et gennemsnit af estimater for den procentvise andel, facility management-omkostningerne udgør af
casekommunernes driftsregnskaber.

►

Bygningsdrift og -vedligehold står for 30 % af omkostningerne, efterfulgt af rengøring og forsyning med henholdsvis 24 % og 20 %.

Side 80

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Bygningsdrift og -vedligehold

Primær omkostningsdriver

Brutto bygningskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for bygningsdrift og -vedligehold for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Bygningsdrift og -vedligehold
Enheder (bygningskvm) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til bygningsdrift i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

Klynge 1
1.850.000
187
347
415
762
0
2,6 %
0
762

Klynge 2
5.183.396
144
748
26
774
8.590
1,8 %
158
932

Klynge 3
0
208
0
500
500
0
2,1 %
0
500

Klynge 4
5.457.668
126
685
196
881
1.022
1,4 %
14
895

Klynge 5
2.133.881
140
300
55
354
0
1,9 %
0
354

Klynge 6

Restgruppen***

Total

0
0
0
0
0
40.158
1,8 %
722
722

16.598.620
139
2.300
1.221
3.521
49.771
1,8 %
894
4.415

1.973.675
112
221
30
251
0
1,2 %
0
251

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Brutto bygningskvadratmeter (bygningsdriftsareal).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. Omkostningerne til løn til interne medarbejdere, der varetager
dele af bygningsdrift og -vedligehold, er ofte også relateret til facility management-serviceydelsen intern service, hvorfor fordelingen af lønomkostningerne
til intern service og bygningsdrift og -vedligehold for flere casekommuner er baseret på en kvalitativ vurdering. Dette kan muligvis forklare dele af
variationen i enhedsomkostningerne. Den enkelte casekommune har kvalitativt vurderet og fordelt dele af deres lønomkostninger til administration og
ledelse på tværs af serviceydelserne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.
***Restgruppen udgør omkostningerne estimeret ved metode 3.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Rengøring

Primær omkostningsdriver

Netto rengjorte kvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for rengøring for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2**

Metode 1*

Rengøring

Klynge 1

Enheder til kategori 2 (rengjorte kvm)
Enhedspris (kr. pr. rengjort kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (kategori
2) (mio. kr.)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (kategori
1) (mio. kr.)**
Omkostninger fra casekommuner
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr.)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til rengøring i pct. af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab ( mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

Klynge 2

Klynge 3

Klynge 4

Klynge 5

Klynge 6

Restgruppen

Total

916.671
168

2.401.848
179

0
0

1.932.629
171

0
202

250.477
199

0
0

5.501.626
175

154

429

0

330

0

50

0

964

0
230
385
0
1%
0
385

134
22
585
8.590
1%
117
703

0
423
423
0
2%
0
423

308
185
824
1.022
1%
14
837

216
43
259
0
1%
0
259

133
31
214
0
1%
0
214

0
0
0
40.158
1%
574
574

791
935
2.689
49.771
1%
705
3.395

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Netto rengjorte bygningskvadratmeter. Hovedparten af casekommunerne har angivet deres rengjorte kvm, og således er der fundet en
procentvis gennemsnitlig andel rengjorte bygningskvadratmeter i forhold til de samlede brutto bygningskvadratmeter. Denne andel er antaget at være den
samme for spørgeskemakommunerne, der har angivet brutto bygningskvadratmeter. For spørgeskemakommuner, der har angivet udspecificerede
bygningstypekvadratmeter (enhedsdata), er der anvendt enhedsomkostninger for de enkelte bygningstyper (kategori 1).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. De estimerede omkostninger er vist på aggregeret niveau, som
er en sum af samtlige spørgeskema- og casekommuner i de enkelte klynger. For spørgeskemakommunerne, der har angivet bygningskvadratmeter, er det
antaget, at de har samme andel af rengjorte kvadratmeter som de tilhørende casekommuner i de enkelte klynger. Den enkelte casekommune har
kvalitativt vurderet og fordelt dele af deres lønomkostninger til administration og ledelse på tværs af serviceydelserne.
*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Forsyning

Primær omkostningsdriver

Brutto bygningskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for forsyning for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2**

Metode 1*

Forsyning

Klynge 1

Enheder til kategori 2 (kvm) fra
spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (kategori 2)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (kategori 1)*
Omkostninger fra casekommuner
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr.)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til forsyning i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

1.758.754
99
173
0
392
565
0
2%
0
565

Klynge 2
3.933.864
98
387
138
18
542
8.590
1%
108
650

Klynge 3

Klynge 4
0
145
0
0
311
311
0
1%
0
311

2.700.645
94
254
243
141
637
1.022
1%
12
649

Klynge 5

Klynge 6
0
100
0
165
38
204
0
1%
0
204

Restgruppen

397.700
86
34
97
21
153
0
1%
0
153

0
0
0
0
0
0
40.158
1%
485
485

Total
8.790.962
96
848
644
922
2.413
49.771
1%
604
3.017

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger. Omkostningerne dækker både el, vand og varme.

►

Enheder: Brutto bygningskvadratmeter. Hovedparten af casekommunerne har angivet de kvadratmeter, der er dækket af forsyning. Herigennem er der
estimeret en procentvis gennemsnitlig andel kvadratmeter, som forsyningsomkostningerne dækker og udgør af de samlede brutto bygningskvadratmeter.
Denne andel er antaget at være den samme for spørgeskemakommunerne, der har angivet brutto bygningskvadratmeter. For spørgeskemakommuner,
der har angivet udspecificerede bygningstypekvadratmeter (enhedsdata), er der anvendt enhedsomkostninger for de enkelte bygningstyper (kategori 1).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. For spørgeskemakommunerne, der har angivet
bygningskvadratmeter, er det antaget, at de har samme andel af kvadratmeter, der dækkes af forsyningsomkostningerne, som de tilhørende
casekommuner i de enkelte klynger. Derudover er der forskellige fordelinger i andelen af udgifterne til fx varme, som typisk består af olie, naturgas og
fjernvarme. Varierende priser på de enkelte forsyningstyper kan muligvis forklare dele af variationen mellem klyngernes enhedsomkostninger. Den
enkelte casekommune har kvalitativt vurderet og fordelt dele af deres lønomkostninger til administration og ledelse på tværs af serviceydelserne.
*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Intern service

Primær omkostningsdriver

Brutto bygningskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for intern service for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Intern service
Enheder (bygnings kvm) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr.)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til intern service i pct. af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

Klynge 1
1.667.509
54
90
107
198
0
0,8%
0
198

Klynge 2
4.726.017
62
295
10
305
8.590
0,7%
62
368

Klynge 3
0
45
0
97
97
0
0,4%
0
97

Klynge 4
5.180.048
50
260
74
334
1.022
0,6%
6
341

Klynge 5
1.466.508
66
97
18
114
0
0,6%
0
114

Klynge 6

Restgruppen

1.569.860
33
52
8
60
0
0,3%
0
60

0
0
0
0
0
40.158
0,6%
244
244

Total
14.609.941
54
794
315
1.109
49.771
0,6%
312
1.421

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Brutto bygningskvadratmeter (bygningsdriftsareal).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. Intern service er forbundet med en vis usikkerhed, da det er den
facility management-serviceydelse, der har flest grænseflader med andre serviceydelser (typisk bygningsdrift og -vedligehold og arealpleje). Fordelingen
af omkostningerne er for flere casekommuner derfor foretaget baseret på en kvalitativ antagelse foretaget af casekommunerne selv i forhold til deres
tidsforbrug relateret til de enkelte serviceydelser. Dette kan ligeledes forklare dele af variationen for enhedsomkostningerne for både bygningsdrift og
-vedligehold og intern service. Den enkelte casekommune har kvalitativt vurderet og fordelt dele af deres lønomkostninger til administration og ledelse på
tværs af serviceydelserne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Arealpleje

Primær omkostningsdriver

Udendørskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for arealpleje for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Arealpleje

Klynge 1

Enheder (udendørskvm) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til arealpleje i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

0
9
0
70
70
11.655
0,4 %
44
114

Klynge 2
25.654
10
0
8
9
48.541
0,6 %
285
294

Klynge 3
0
0
0
81
81
0
0,3 %
0
81

Klynge 4
6.530.000
8
49
35
84
32.847
0,3 %
131
215

Klynge 5
0
9
0
8
8
17.141
0,3 %
49
58

Klynge 6

Restgruppen

500.000
9
5
6
11
12.381
0,2 %
31
42

0
0
0
0
0
40.158
0,4 %
150
150

Total
7.055.654
8
54
209
263
162.723
0,4 %
691
954

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Udendørskvadratmeter.

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. For spørgeskemakommunerne er det totale udendørsareal
anvendt. Dette medvirker til dele af variationen i enhedspriserne, idet der er en forskellig fordeling for hver casekommune og deres andel af omkostninger
til hver type af arealpleje (hhv. grønt, grå og vinter, hvor vinter typisk er det dyreste at pleje). Den enkelte casekommune har kvalitativt vurderet og fordelt
dele af deres lønomkostninger til administration og ledelse på tværs af serviceydelserne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Vognpark

Primær omkostningsdriver

Antal køretøjer

De samlede estimerede omkostninger for vognpark for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Vognpark

Klynge 1

Enheder (køretøjer) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. køretøj)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr.)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til vognpark i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

Klynge 2

700
35.904
25
52
78
3.293
0,3 %
10
88

3.240
37.684
122
2
124
16.232
0,3 %
41
165

Klynge 3
0
29.522
0
25
25
0
0,1 %
0
25

Klynge 4
2.633
38.354
101
38
139
12.654
0,3 %
33
172

Klynge 5
1.004
47.929
48
8
56
6.311
0,3 %
18
74

Klynge 6

Restgruppen

1.002
45.493
46
5
51
3.461
0,4 %
14
64

0
0
0
0
0
40.158
0,2 %
94
94

Total
8.579
39.855
342
130
472
82.110
0,3 %
210
682

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Antal køretøjer (ekskl. køretøjer til Vej og Park).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. Spørgeskemakommunerne har angivet antal køretøjer og ikke
yderligere opdelt i ejede og lejede køretøjer, hvorfor der er benyttet en gennemsnitsomkostning på tværs af ejede og lejede køretøjer. Dette bidrager til en
vis usikkerhed, da der er varierende omkostninger for de to typer af biler. Den enkelte casekommune har kvalitativt vurderet og fordelt dele af deres
lønomkostninger til administration og ledelse på tværs af serviceydelserne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Kantine

Primær omkostningsdriver

Antal måltider

De samlede estimerede omkostninger for kantine for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Kantine

Klynge 1

Enheder (kantinemåltider) fra
spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kantinemåltid)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser (mio. kr.)
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til kantine i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr.)
Total omkostninger (mio. kr.)

0
89
0
53
53
11.655
0,2 %
21
74

Klynge 2
676.826
89
60
3
63
30.159
0,2 %
53
116

Klynge 3
0
89
0
22
22
0
0,2 %
0
22

Klynge 4
402.968
89
36
17
53
27.819
0,2 %
49
102

Klynge 5
200.778
89
18
5
23
10.391
0,2 %
18
41

Klynge 6

Restgruppen

187.300
89
17
5
22
5.882
0,2 %
10
32

0
0
0
0
0
40.158
0,2 %
71
71

Total
1.467.872
89
130
105
235
126.065
0,2 %
222
457

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Antal kantinemåltider.

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger og usikkerheder: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. Spørgeskemakommunerne har angivet antallet af
kantinemåltider og ikke antallet af møder med forplejning. Det resulterer i en højere enhedsomkostning, idet både omkostninger til måltider og møder
medtages, end hvis der udelukkende estimeres for omkostningerne til kantinemåltider. Det antages derfor, at spørgeskemakommunerne har samme
andel af møder med forplejning som de casekommuner, der er anvendt til at estimere enhedsomkostningerne. Derudover er der ikke taget højde for
indtægterne i forbindelse med kantinedriften, hvor der er flere kommuner, der har en nettoomkostning på 0.kr., men da nærværende analyse estimerer en
omkostningsbase, er disse betragtninger ikke medtaget i enhedsomkostningerne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Sikkerhed

Primær omkostningsdriver

Brutto bygningskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for sikkerhed for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Sikkerhed

Klynge 1

Enheder (bygningskvm) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til sikkerhed i % af driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr).
Total omkostninger (mio. kr.)

1.822.860
22
40
57
97
0
0,3 %
0
97

Klynge 2
5.183.396
7
34
1
35
8.590
0,1 %
7
43

Klynge 3
0
23
0
52
52
0
0,2 %
0
52

Klynge 4
5.457.668
12
64
20
84
1.022
0,1 %
1
86

Klynge 5
1.493.102
14
21
4
24
0
0,1 %
0
24

Klynge 6

Restgruppen

1.973.675
10
19
3
22
0
0,1 %
0
22

0
0
0
0
0
40.158
0,2 %
70
70

Total
15.930.701
11
178
137
315
49.771
0,2 %
79
394

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Brutto bygningskvadratmeter (bygningsdriftsareal).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne og kan sandsynligvis forklare dele af variationen i
enhedsomkostningerne. Fx kan der være variation i mængden af overvågningsudstyr i bygningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger
foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016 i casekommunerne, og der er i den forbindelse forsøgt at korrigere for større
engangsinvesteringer. Casekommunerne i de enkelte klynger har angivet de kvm, sikkerhedsudstyret dækker. Samme procentvise andel af de totale
bygningskvadratmeter er anvendt til estimering af omkostninger for spørgeskemakommuner i klyngen. Den enkelte casekommune har kvalitativt vurderet
og fordelt dele af deres lønomkostninger til administration og ledelse på tværs af serviceydelserne.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – pr. serviceydelse

5.3

Estimering af omkostninger for Affaldshåndtering

Primær omkostningsdriver

Brutto bygningskvadratmeter

De samlede estimerede omkostninger for affaldshåndtering for de enkelte klynger er beregnet i nedenstående tabel.

Metode 2** Metode 1*

Affaldshåndtering
Enheder (bygningskvm) fra spørgeskemakommuner
Enhedspris (kr. pr. kvm)
Omkostninger fra spørgeskemakommuner (mio. kr.)
Omkostninger fra casekommuner (mio. kr.)
Omkostninger via enhedspriser
Driftsregnskab (mio. kr.)
Omkostninger til affaldshåndtering i % af
driftsregnskab
Omkostninger via driftsregnskab (mio. kr).
Total omkostninger (mio. kr.)

Klynge 1

Klynge 2

Klynge 3

Klynge 4

Klynge 5

Klynge 6

Restgruppen

Total

1.850.000
6
11
13
24
0

5.183.396
8
40
1
41
8.590

0
9
0
21
21
0

5.457.668
7
38
10
48
1.022

2.133.881
6
12
2
15
0

1.973.675
3
5
1
6
0

0
0
0
0
0
40.158

16.598.620
6
107
48
155
49.771

0,1 %
0
24

0,1 %
8
50

0,1 %
0
21

0,1 %
1
49

0,1 %
0
15

0,0 %
0
6

0,1 %
33
33

0,1 %
42
197

►

Enhedsomkostninger: Klyngernes enhedsomkostninger er estimeret på baggrund af validt data fra de pågældende casekommuner i de enkelte klynger.
For klynger med casekommuner, hvis data ikke er vurderet validt, er der anvendt en gennemsnitsomkostning baseret på de øvrige casekommuner fra de
andre klynger.

►

Enheder: Brutto bygningskvadratmeter (bygningsdriftsareal).

►

Serviceniveauer: Serviceniveauer er ikke en del af dataindsamlingen for casekommunerne (fx antal ugentlige afhentninger) og kan sandsynligvis forklare
dele af variationen i enhedsomkostningerne. Derfor bør benchmarking på tværs af klynger foretages med varsomhed.

►

Afgrænsninger: Der er taget udgangspunkt i omkostningstal for 2016. Da både casekommunerne og spørgeskemakommunerne har haft begrænset
adgang til data på affaldstyper, antal afhentninger og antal kg, er enhedsomkostningen baseret på bygningskvadratmeter i stedet.

*Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 1, er det, fordi der ikke er angivet enhedsdata for spørgeskemakommunerne på området i den pågældende klynge.
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**Ved angivelse af ”0” i tabellen, hvor der benyttes metode 2, er det, fordi der ikke er kommuner i den pågældende klynge, hvor metode 2 er appliceret, hvilket skyldes, at samtlige
spørgeskemakommuner enten har angivet enhedsdata (metode 1 benyttes i så fald), eller at der ikke er nogen spørgeskemakommuner i den pågældende klynge.

Omkostningsopgørelse – Sammenfatning

5.3

Estimering af potentialer og scenarier

Omkostningsbase
(primo)

Mest sandsynlige
potentiale, mio. kr.

Øverste potentiale*

Mest sandsynlige
potentiale*

Laveste potentiale*

Kort sigt (0-2 år)**

14.933

1.695

~13 %

~11 %

~8 %

Mellemlang sigt (2-4
år)**

13.238

1.031

~9 %

~8 %

~5 %

Lang sigt (4-6 år)**

12.206

697

~7 %

~6 %

~4 %

~26 %

~23 %

~16 %

3.925

3.423

2.332

Tidshorisont

Total potentiale, %***
Total potentiale, mio.
kr.

3.423

►

Det er antaget, at potentialespændet mellem det mest sandsynlige og det øverste og nederste niveau på mellemlang og lang sigt holdes konstant.

►

Der er for hver tidshorisont taget udgangspunkt i den mest sandsynlige omkostningsbase, som justeres baseret på det estimerede potentiale for hver
periode, hvorfor omkostningsbasen falder med beløbet for det mest sandsynlige potentiale i den enkelte tidshorisont.

►

Spændet mellem potentialerne er baseret på en antagelse om, at der opnås hhv. de højeste eller laveste procentvise potentialer for klyngernes
bevægelse mellem de forskellige modenhedsniveauer.

*De viste tal er afrundede procenter, da dette er på tværs af de seks klynger og restgruppen, der er estimeret de samlede potentialer for.
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**De estimerede procenter for de enkelte tidshorisonter er baseret på omkostningsbasen for den enkelte periode, hvorfor de enkelte perioder ikke summerer op til det
totale potentiale i pct. for de enkelte scenarier.
***De viste potentialer i procenter er baseret på den andel, potentialerne udgør af den initiale omkostningsbase på 14.933 mio. kr.
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