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KONFERENCEN OM  
FACILITIES LEADERSHIP  
FOR BÆREDYGTIGHED  
I ORGANISATIONEN 

Konferencen løb af stablen på Novo Nordisk’ nyopfør-

te hovedkontor NN1 som i særdeleshed var med til at 

sætte rammerne for dagens bedrifter. Der var lagt op til 

en dialogbaseret konference som bød på et stramt pro-

gram, nøje styret af udvalgtes formand Kirsten Ramskov 

Galamba, som på bedste vis formåede at styre dialogen 

mellem deltagere og oplægsholdere, samt nedfælde, 

skitsere og dokumentere debatternes problematikker 

og konklusioner. 

INTERNATIONALE OG NATIONALE 
PERSPEKTIVER
Konferencen blev indledt af lektor Abbas Elmualim der 

Sustainable Facilities Management, og hvad han mener 

man kan lære fra de hidtidige erfaringer på området. Ef-

terfølgende gik formiddagen med oplæg omhandlende 

regeringens ressourcestrategi og dens praktiske indfly-

delse på FM branchen, præsenteret af Rasmus Eisted fra 

Rambøll, samt præsentation af ressource flow i eksiste-

rende byggeri, præsenteret af Anna Mette Monnely fra 

arkitektvirksomheden Sight and Settlement.   

BRED OPBAKNING
Der var en bred opbakning til arrangementet, hvor både 

studerende, undervisere, praktikere og folk fra topledel-

sen deltog. På konferencen deltog repræsentanter fra 

KEjd, Henning Larsen Architects m.fl. Alle ledelsesni-

veauer var repræsenteret, hvilket skabte gode rammer 

for debat, og ikke mindst plads til forskellige perspekti-

ver på oplægsholdernes emner.    

FOKUS PÅ UDVIKLING
Eftermiddagen startede ud med Kirsten Ramskov Ga-

lamba, Rambøll, som samlede op på formiddagens 

oplæg og dialoger, for derefter at italesætte, hvad der 

skal til for at opbygge kapacitet i en FM organisation til 

at tage aktivt lederskab i arbejdet for bæredygtighed i 

sin helhed. I forlængelse af Kirstens oplæg greb Anders 

berettede om erfaringerne med udviklingsplanen for 

herunder, hvor de har haft udfordringer samt succeser i 

processen med udviklingsplanen. Det var da også efter 

driftschefens oplæg, at der for alvor kom gang i debat-

ten mellem de fremmødte deltagere, oplægsholdere 

og DFM netværks udvalg. Dagens sidste oplægshol-

der var Kåre Jørgensen, Københavns Ejendomme, der 

med sin gode fortælling og ambitiøse indgangsvin-

kel fortalte om, hvordan han har ladet sig inspirere af 

bæredygtig Servicekultur i Københavns kommunale 

FM-organisation. 

FRA FACILITIES MANAGEMENT TIL 
FACILITIES LEADERSHIP
En af læringspunkter fra dagen var, at transformatio-

nen fra Facilities Management til Facilities Leadership 

for bæredygtighed i organisation er mulig, men kræver 

handling og klar kommunikation på alle ledelsesniveau-

er i en organisation. I første omgang er det nødvendigt 

at afklare, hvilken en organisation man befinder sig i, 

og hvad organisationens udviklingsplan er (hvis der er 

nogen). Hvilke værdier ønsker man at brande sig på? 

Der skal komme mere fokus på bæredygtighed på le-

Torsdag den 8. maj slog DFM netværks arbejdsudvalg for FM og bæredygtighed, dø-
rene op for en dag fyldt med spændende indlæg  der alle byggede på konferencens 
hovedtema, Facilities Leadership. 

ARBEJDSUDVALG I 
DFM NETVÆRK

Af ESMIR MASLESA, viden-

skabelig assistent, DTU 

Management Engineering, og 

JARLE STUBAGER, bygnings-

konstruktør hos Niras. 
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derniveau, så bæredygtighed også bliver prioriteret fra 

virksomhedens topledelse. Bæredygtighed i Facilities 

Management må ikke kun afspejle sig gennem bundlin-

jeresultater og økonomi, for det er også vigtigt at huske 

at ikke-kvantitative parametre som fx kvalitet og mer-

værdi, kan spille en rolle for kerneforretningen. FM orga-

nisation skal hjælpe ledelsen med at forstå værdiskabel-

sen ved bæredygtige tiltag uden nødvendigvis at tale 

økonomi. Endvidere blev der på konferencen efterlyst 

mere tværfagligt samarbejde internt i organisationen, 

for at få større perspektiv med ind i billedet, men også 

for at kunne videndele og sprede de gode budskaber. 

Det generelle indtryk fra konferencen var, at de 

fleste deltagere havde viden og fokus på bæredygtig-

hedsudfordringer i deres organisation, men manglede 

enten ressourcer, overskud eller kompetencer til at tage 

det næste skridt. Konferencen blev afsluttet med en re-

fleksion på dagen, hvor lektor Susanne Balslev Nielsen, 

-

sætte bæredygtig leadership i en organisation: demon-

stration af værdier der bliver skabt for alle interessenter, 

deres oversættelse og kommunikation til alle niveauer i 

organisationen, samt udarbejdelse af en handlingsplan 

der viser, hvordan tingene bliver udført på det praktiske 

niveau.  

DFM netværks arbejdsudvalg for FM og bæredyg-

tighed takker endnu en gang for det flotte fremmøde 

hos Novo Nordisk og vil samtidig gerne invitere interes-

serede til at blive aktive medlemmer af udvalget, hvor 

vi sammen kan skabe grundlag for yderligere læring og 

udvikling.  

Facilities leadership – god 

opbakning til arbejdet.
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