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Teknisk direktør
TMS

Centerchef CES
SOERH

B&IT BVV PKT

Teamleder TROMO
Team Ejendomme (25)

- Ejendoms- og bygningsvedligehold
- Leje og udleje
- Boligvisitation
- Tekniske installationer, vedligehold
- Energioptimering ex. ESCO/ELENA
- Mindre håndværkerydelser
-
-

Kommunaldirektør

Teamleder LBSOE
Team Service (20)

- Posthåndtering og scanning
- Tryksager og dagsordner
- Adm. Køretøjer
- Kontraktholder for serviceydelser
- Køkken, kantine og catering
- Flytninger
- Kort, ADK, billeder mv.
- Legepladser
- 



 

➔ Målsætning
➔ Udarbejdelse af PCB-

strategi
➔ Sikre vedligehold af 

bygninger og 
ejendomme

➔ Optimeringsprojekter
➔ Renovering/nybyg
➔ Lave 

tilstandsvurderinger
➔ Lave 

vedligeholdplaner 

01 - Vedligehold
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➔ Målsætning
➔ Højne standarden på 

ejendomsporteføljen i 
GK

➔ Sikre at ”nice2have” 
løsninger kan 
realiseres økonomisk 
forsvarligt

➔ Udføre vedligehold 
på tekniske 
installatione

02 - Mindre 
håndværkerydelser

➔ Målsætning
➔ Købe, sælge, leje, 

udleje og/eller anvise 
ejendomme, 
bygninger og boliger 
til størst og mest 
fordelagtig gavn for 
både borgere og 
kommune
 

03 - Ejendomme 
og boliger

➔ Målsætning
➔ Registrering af 

forbrugstal og 
økonomi

➔ Energioptimerende 
projekter som 
ELENA og ESCO

04 - Energi

➔ Målsætning
➔ Sikre overholdelse af 

indgåede aftaler i 
forhold til interne 
køb

➔ Kontrollere 
leverancer i 
forbindelse med 
kontrakthåndtering

➔ Kontraktopfølgning i 
forbindelse med 
ejendoms- og/eller 
bygningsændringer

06 - Service og 
driftskontrakter

➔ Målsætning
➔ Sikre drift af Gks 2 

administrative 
kantiner

➔ Sikre optimering af 
forbrugsvarer

➔ Minimere affald og 
spild

➔ Identificere og handle 
ud fra ændringer i 
brugere og vaner

07 - Kantine 
og kørsel

➔ Målsætning
➔ At danne én adgang 

for interne 
henvendelser i Center 
for Ejendomsservice

➔ At kunne vurdere og 
prioritere og 
planlægge opgaver 
ud fra art, geografi, 
økonomi mv.

➔ Skabe bedre synergi i 
opgavernes udførsel 

08 - ServiceDesk

➔ Målsætning
➔ Sikre overholdelse af 

indgåede aftaler i 
forhold til kontrakt

➔ Kontrollere 
leverancer i 
forbindelse med 
kontraktopfølgning

➔ Ændringer og 
tilrettelser i 
forbindelse med 
ejendoms- og/eller 
bygningsændringer

09 - Rengøring

➔ Målsætning
➔ Al fysisk post skal 

scannes til centre i 
GK

➔ Deltagelse i interne, 
som eksterne, 
netværk og 
arbejdsgrupper til 
sikring af 
overholdelse af 
digitaliseringsloven

05 - Digitalisering

➔ Målsætning
➔ Budgetopfølgning jf. 

politisk beslutning
➔ Udvikle og anvende 

nøgletal til 
optimering af drift

➔ Sikre 
gennemsigtighed på 
ejendomsrammerne

10 - Budgetopfølgning
Og betalinger



 

GK arealer i tal

□ Ejendomme i drift

□ 516 bygninger fordelt på 233 ejendomme og 168.748 kvadratmeter (16,9 ha)

□ Parceller og industrigrunde til salg

□ 26.321 kvadratmeter fordelt på 12 adresser

□ Øvrige kommunale arealer (undtaget pumpestationer og kommunale ejendomme)

□ 1.821.609 kvadratmeter (182,2 ha) fordelt på 279 adresser

□ Byudviklingsarealer 

□ 723.259 kvadratmeter (72,3 ha) fordelt på 10 adresser

□ Ejendomme med bygninger til salg

□ 26.830 kvadratmeter fordelt på 10 adresser

□ Mindre ejendomme (delvist ubebyggede arealer, som ikke er byudviklet)

□ 25.941 kvadratmeter fordelt på 7 adresse



 

Indsatser ift. bygningsoptimering

□ Sammenlægning af ejendomsrammer til sikring af størst mulig fleksibilitet 
set ud fra en bygningsmæssig helhedsbetragtning.

□ Flytning af ejendomsrammer, så budget og ansvar understøtter hinanden.

□ Nedbringelse af den kommunale bygningsmasse med 10 % i forhold til 
omfanget ultimo 2012.

□ Nedbringelse af omkostninger for tomme bygninger ved at gå fra 
”tomgang” til ”dvale”.

□ Alle bygningsarbejder, i den bredest mulige forstand, udføres med henblik 
på, at opnå en fleksibilitet, der tilgodeser de kendte og ukendte ændringer 
i befolkningstal og anvendelse.  


