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Resumé 

Problemstilling 

DTU Campus Service (CAS) agerer som Facility Management organisation som støttefunktion for 

universitetet.  For at opnå og dokumentere effektivitetsforbedringer i CAS ønsker man at belyse, hvordan 

man med nøgletal fra DFM benchmarking kan opstille et resultatkontrolsystem, og hvordan 

økonomistyringen understøtter et sådant. 

CAS Strategy Map med Balanced Scorecard 

Det strategiske tema, at man i CAS skal ”udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift” 

operationaliseres via CAS-ledelsen i et Strategy Map med Balanced Scorecard. Således viser analysen nogle 

konkrete, strategiske indsatområder og mål, hvoraf de vigtigste er:  

 Effektivitet - Må ikke kompromittere kvalitet 

 Effektivitet - Øges i CAS, så ressourcer til at maksimering af kvaliteten frigøres 

 Kvalitet - Værdi af bygningsmasse opretholdes 

 Kvalitet - Institutbrugere og andre kunder oplever, at CAS skaber merværdi ved at 

a) sikre hurtig responstid, således at forskningsresultater ikke forsinkes 

b) inddrage institutbrugere i relevante opgaver 

Således kan der tages højde for KPI’en, i et resultatkontrolsystem. 

CAS’ økonomimodel  

I analyse af CAS’ økonomimodel udledes en række kontrolproblemer: 

 Effektiviseringer er ikke synlige – CAS økonomimodel skal tilpasses for at kunne måle effektiviseringer, 

der sker i CAS drift 

 Omkostninger ved fejlmeldinger udgør betydelige omkostninger – Antallet af fejlmeldinger er en 

omkostningsdriver for løbende vedligeholdsomkostninger. CAS’ økonomimodel skal ved øget 

styringsdybde i direkte budgettering understøtte sektionslederens analyse og kontrol med egne 

kapacitetsomkostninger 

 Ingen omkostningsregistrering af afskrivninger – Det skal sikres, at afskrivninger implementeres i både 

CAS’ regnskab og nøgletalsbenchmark. Dette skal gøres for at undgå ”Gamemanship” i 

resultatkontrollen og for at sikre datavaliditet hos DFM benchmarking 

Kontrolproblemerne og de tilhørende omkostninger skal adresseres, før implementering af resultatkontrol 

kan skabe effektivitet i CAS.  
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Nøgletalsbenchmarking i effektiv resultatkontrol 

CAS-ledelsen og sektionsledere ser overordnet to effektiviseringsområder i CAS Drift: 

 Insourcing – Man kan ændre på antallet af interne og eksterne ansatte, således at eksterne alene bruges i 

spidsbelastning 

 Planlægning af afhjælpende vedligehold – Vedligehold skal planlægges, således at en bedre pris pr. 

gennemsnitligt vedligehold opnås 

En effektiv resultatkontrol kan motivere sektionslederne til at yde en ekstra indsats for at opnå 

effektiviseringspotentialerne. Det må sikres, at nøgletalsbenchmarking kan udgøre en effektiv 

resultatkontrol. I analysen gennemgås kontrolproblemer – heraf kan nævnes: 

 Nøgletalsbenchmarking er ikke kongruent med CAS’ strategi – I resultatkontrakten bør KPI’er fra CAS 

BSC inddrages for at sikre, at der handles i overensstemmelse med CAS’ strategi 

 Resultatopgørelse forsinkes i op til et år - Man bør håndtere, at der kan gå op til et år, før opnåede 

resultatmål opgøres - enten ved brug af forældede nøgletal eller ved ændring hos DFM benchmarking 

Det belyses også, at der er særlige fordele ved at anvende nøgletal fra DFM-benchmarking.  Nøgletallene 

kan bruges som inspirativt grundlag for forbedringsmuligheder i sektionerne. Således kan en sektionsleder 

for eksempel se, at hans område håndteres mere effektivt i andre DFM benchmarking medlemsvirksomheder, 

og sektionslederen kan søge effektiviseringspotentialer, der kan implementeres i CAS. 

I implementering af resultatkontrol er det vigtigt, at de rigtige belønningsmuligheder er til stede for at sikre 

den rette motivation. Således er et væsentligt kontrolproblem i CAS, at man er underlagt DTU’s lønstruktur, 

som er restriktiv - der er ikke mulighed for at give værdsatte lønforbedringer af ret størrelse. På grund af 

længden og formatet af lønforhandlingsrunden vil der være et betydeligt tidsgab fra, at resultater opnås, til en 

belønning kan falde i form af løn.  

Derfor må man i CAS fokusere på andre belønningsmuligheder: monetære i form af uddannelse og 

elektronik og non-monetære i form af ansvarstildeling. 

Effektiviteten forbedres 

Opgavens behandling af problemstillingen kommer således frem til, at der er muligheder for 

effektiviseringer, og at disse med fordel kan håndteres i et resultatkontrolsystem, baseret på 

nølgetalsbenchmarking via DFM benchmarking. Før implementeringen finder sted, skal en række 

kontrolproblemer dog adresseres, hvis resultatkontrolsystemet skal være effektivt og skabe værdi for CAS. 
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Problem, teori og metode 

Problemformulering 

Indledning og virksomhedsbeskrivelse 

 

Figur 2 CAS Organisationsdiagram 

 

Campus Service (CAS) er en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). CAS er en Facility Management 

organisation, som er organiseret og styret ud fra en Facility Management metode. CAS styrer den løbende 

drift og vedligehold af DTU’s campusområder, har en årlig omsætning på 620 mio. kr. og er derudover 

bygherre på alle nybyggerier og renoveringer.  

Facility Management-opgaverne adskiller sig fra DTU’s kerneforretning, som er forskning, undervisning og 

myndighedsbehandling. Derfor har man i CAS valgt at organisere sig således, at organisationen er tilpasset 

Facility Management-opgaver.  
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Facility Management-området udvikles løbende som fag og faglig disciplin, og CAS er derfor med i Dansk 

Facility Management netværk og benchmarking (DFM netværk og DFM benchmarking) for på den måde at 

holde sig ajour med nyeste viden og sammenligne nøgletal på ejendomsdriften med andre virksomheder.  

Af CAS’ strategi fremgår det (CAS UMV 2014 2017), at CAS skal sikre en funktionel og flot campus og 

være et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift. CAS har derfor til opgave løbende at forbedre og 

effektivisere ejendomsdriften uden at gå på kompromis med det kvalitetsniveau, som DTU’s direktion og 

bestyrelse forventer. 

CAS arbejder i dag med nøgletal fra DFM benchmarking på overordnet niveau, men benytter ikke 

nøgletallene i den løbende økonomistyring eller til resultatkontrol i de enkelte sektioner i organisationen. 

På den baggrund ønskes det undersøgt, hvorvidt nøgletal kan implementeres i økonomistyringen og i 

forretningen på en måde, som øger effektiviteten af ejendomsdriften. 

Problem 

Hvordan kan nøgletal fra DFM benchmarking som resultatmål i CAS forbedre effektiviteten i 

ejendomsdriften, og hvordan kan økonomistyringen understøtte dette? 

Underspørgsmål 

1) Hvordan kan det strategiske tema, ”DTU’s administration af sin virksomhed som selvejende institution 

skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift.” operationaliseres i Strategy Map? 

2) Hvordan kan CAS’ økonomimodel understøtte et effektivt resultatkontrolsystem baseret på 

nøgletalsbenchmarking? 

3) Hvordan kan nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol forbedre effektiviteten i CAS? 
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Teori 

Strategy Mapping og Balanced Scorecard  

I artiklen “Having Trouble with Your Strategy? Then Map It” (Udgivelsesår: 2000, Robert S. Kaplan and 

David R Norton) beskrives The Balanced Scorecard Strategy Map. Strategy Mapping og Balanced Scorecard 

benyttes som struktur og ramme for operationalisering af strategien i CAS. Kvalitative interviews med blandt 

andre ledelsen i CAS vil tage udgangspunkt i denne struktur. Det vil sige, at der med udgangspunkt i 

strategien gældende for CAS vil blive stillet spørgsmål inden for de fire perspektiver:  

 finansielt perspektiv 

 kundeperspektiv 

 internt procesperspektiv 

 læringsperspektiv 

Heraf udledes det strategiske tema, de strategiske indsatsområder, årsags-/virkningssammenhænge, mål og 

måltal. 

Management Control Systems - Result Controls 

Teori om Result Controls afgrænser og definerer, hvorledes et kontrolsystem kan designes, så man når 

virksomhedens mål på den mest omkostningseffektive måde.  

Result Controls 

Implementering af nøgletalsmåling i CAS er central i opgaven, fordi en sådan implementering i et 

resultatkontrolsystem kan bidrage til en mere omkostningseffektiv ejendomsdrift. Da Result Controls netop 

vedrører kontrol og opfølgning af det output, en virksomhed producerer, er det derfor et primært teoretisk 

værktøj til løsning af problemstillingen.  

Den effektive resultatkontrol og kriterier for mål 

Kriterier for den effektive resultat kontrol kan beskrives som følger (frit oversat fra Management Control 

Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, s. 36-39):  

Viden om ønskede resultater 

Virksomheden skal vide, hvilke resultater man ønsker at opnå, således at de kan kommunikeres effektivt til 

de ansatte, som er omfattet af en resultatkontrol. Således skal virksomheden sikre, at resultaterne er 

kongruente med virksomhedens strategi. Er dette ikke tilfældet, kan det motivere medarbejderen til forkerte 

handlinger. 
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Mulighed for indflydelse på resultater (Controllability) 

De ansatte, hvis adfærd kontrolleres, skal have mulighed for at påvirke de resultater, de skal opnå inden for 

en given periode. Dette er givet ved det såkaldte ”Controllability principle”: Princippet tilsiger, at resultatmål 

kun er brugbare, hvis de giver information om, at de handlinger, der foretages, giver den ønskede værdi for 

virksomheden.  

Hvis de ansatte ikke kan påvirke resultatet, kan målene ikke bruges som resultatkontrol.  

Mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt 

Det er i nogle tilfælde ikke muligt at måle resultater effektivt. Således skal måleenheden være kongruent med 

de ønskede resultater. 

Særligt er uddybningen omhandlende kriterier for et mål i den effektive resultatkontrol relevant for 

behandling af nøgletalsbenchmarking i Result Control. Nøgletalsmålet er således essensen i Result Control-

analysen. Målene skal være: 

a) Præcise 

At målene er præcise beskrives som datareliabilitet. Det vil sige, at når man opgør resultater, skal man ved 

gentagne målinger få det samme resultat. Mål baseret på omkostningsregistrering vil typisk være relativt 

præcise, da mål for kroner er entydige. Andre mål er sjældent præcise, da der er tale om mere subjektive 

opfattelser, for eksempel kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 

b) Objektive 

At målene er objektive beskrives som datavaliditet. Det vil sige, at mål med en høj grad af validitet ikke er 

påvirket af følelse eller tolkning. For eksempel er validiteten lav, hvis resultatet afhænger af, hvilken 

målenhed der vælges, eller hvis de personer, som opgør målene, er de samme som dem, der bliver målt.  

Man kan højne objektiviteten ved enten at lade andre end de målte opgøre målene, eller ved at få en 

uafhængig instans til at opgøre målene. 

c) Rettidige 

At målene er rettidige refererer til forsinkelsen mellem den måltes faktiske resultater og selve 

resultatmålingen.  

Det er vigtigt, at målene er rettidige. Ellers kan det føre til, at de målte bliver demotiverede på grund af 

forsinkelse mellem de leverede resultater og muligheden for at blive belønnet. Derudover er rettidighed 

vigtig, da en lang tidshorisont kan medvirke til, at man ikke når at rette op på problemer til skade for 

virksomheden. 
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d) Forståelige 

At målene er forståelige vil sige, at den målte skal forstå, hvad han bliver holdt ansvarlig for. Det kræver 

kommunikation fra ledelsen. Ligeledes vil det sige, at den målte skal forstå, hvad han kan gøre for at påvirke 

måleenheden. Således kan den målte arbejde på at opnå de ønskede resultater. 

c) Omkostningseffektive 

Mål skal være omkostningseffektive. Således skal fordelene ved at måle være større end ulemperne. Det vil 

typisk være en afvejning af, i hvor høj grad kriterier for det effektive mål er opfyldt, omkostningerne ved 

målingen og den forventede effekt. 

Kontrolomkostninger 

Mulige kontrolomkostninger i Result Control kan beskrives som følger (frit oversat fra Management Control 

Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, s. 186-195):  

Der er to overordnede typer af kontrolomkostninger: Direkte omkostninger og indirekte omkostninger.  

Direkte omkostninger er de monetære omkostninger, der er forbundet med at designe, implementere og 

anvende et resultatkontrolsystem, for eksempel internt ressourcetræk i timer og køb af eksterne ydelser. 

Indirekte omkostninger er: 

”Behavioral displacement” - omkostninger, der opstår, når de opstillede mål motiverer til adfærd, som ikke 

er konsistent med virksomhedens mål. 

”Gamemanship” – adfærd, som ansatte udviser for at forbedre deres resultatmål, uden at det skaber værdi 

for virksomheden, for eksempel: 

 - ”Slack ressources” – hvis den målte genererer en overkapacitet i afdelingen, der ikke er værdiskabende for 

virksomheden. 

- ”Data manipulation” – hvis den målte manipulerer med data, for eksempel ved at spekulere i de 

administrative økonomistrukturer kaldet ”Earnings Management”.  

”Negative attitudes” - når de målte har en negativ holdning til virksomheden på grund af resultatkontrollen. 

Det kan skabe konflikter, frustration og forandringsuvillighed, og den målte kan være demotiveret for at løse 

opgaven. De negative attituder kan opstå som følge af et ineffektivt resultatkontroldesign. 
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Belønningssystem 

Belønningssystemer i Result Control kan beskrives som følger (frit oversat fra Management Control 

Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, s. 367-383):  

Et belønningssystem er den kontrakt, som binder målene i resultatkontrakten til en monetær eller non-

monetær belønning. Monetære belønninger kan være lønforbedringer eller personalegoder, hvor non-

monetære belønninger kan være forfremmelse, anerkendelse eller tildeling af ansvar. Der kan både være tale 

om positive og negative incitamenter. De negative incitamenter kan for eksempel være ansvarsfratagelse 

eller udeblivende lønforbedringer. For at analysere, hvorvidt et resultatkontrolsystem kan fungere optimalt i 

CAS, må det mulige belønningssystem vurderes. 

De 7 evalueringskriterier for belønningssystemet kan anvendes til at afdække kontrolproblemer og 

omkostninger. Belønningerne skal: 

1. kunne værdsættes 

2. have den rette størrelse 

3. være forståelige 

4. være rettidige 

5. være vedvarende 

6. være reversible 

7. være omkostningseffektive 

Budgettering og registrering af kapacitetsomkostninger 

Direkte budgettering af kapacitetsomkostninger 

Jævnfør underspørgsmål 2 ses der på, hvorledes CAS’ økonomimodel (bilag CAS’ økonomimodel 

Budget_2013_DFM) understøtter en effektiv resultatkontrol baseret på nøgletalsbenchmarking. 

Hertil benyttes teori om budgettering af kapacitetsomkostninger, nærmere bestemt den direkte budgettering.  

I afsnittet analyseres de styringsdybder og de fordele og ulemper, der er ved at benytte kombinationer af de 

seks forskellige budgetteringsmetoder:  

a) beregnede afskrivninger som udtryk for afskrivninger pr. periode  

b) afsat beløbsramme pr. periode,  

c) afsat beløbsramme til større enkeltdispositioner  

d) budgettering i henhold til love, kontrakter og aftaler  

e) antal omkostningsenheder x pris pr. omkostningsenhed  

f) antal belastningsenheder x gennemsnitspris pr. belastningsenhed. 
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Benchmarking 

I opgaven bruges begrebet benchmarking bredt i henhold til følgende beskrivelse fra Håndbog i Facilities 

Management, 3. udvidede udgave, 2011, Per Anker Jensen, s. 78: 

”Benchmarking er en metode til at opnå forbedringer i en organisation gennem systematiske 

sammenligninger af præstationer i en eller flere andre organisationer.” 

Data 

Primære data 

Indsamling af primære data vil foregå via kvalitative interviews. Data og input til analyser indsamles hos en 

række kilder: 

CAS Ledelse, repræsenteret af Campus Direktør Jacob Steen Møller, Økonomi- og Administrationschef 

Uffe Gebauer Thomsen og Driftschef Anders B. Møller, 

DFM netværk og benchmarking, repræsenteret ved Direktør Eva Kartholm, 

Sektionslederne Anders Wang-Holm - VVS, Allan Egetoft - El, Synne Remvig - Bygninger og Michael 

Kruse Jepsen - Park & Vej, 

CAS Business Controller Max Hunger. 

Metodisk tilgang til de kvalitative interviews 

Forud for de kvalitative interviews med ovennævnte repræsentanter udarbejdes spørgeguides, der ved 

deduktiv metode skal sikre kobling mellem teori og praksis. Alle spørgeguides udarbejdes som semi-

strukturerede interviews med udgangspunkt i de teoretiske modeller. I kvalitative interviews gives der også 

plads til, at respondenterne kan beskrive emner, der ligger uden for de teoretiske modeller. 

For at sikre, at der stilles de rigtige spørgsmål, udarbejdes til hver spørgeguide et arbejdsskema, som skal 

belyse, hvilken del af teorien, der spørges til. Eksempel på kontrolskema: 

 

Figur 3 - eksempel på tjekskema 

Spørgmål Teori Afdækker

Spørgsmål 1 Strategy Map Det Finansielle Perspektiv

Spørgsmål 2 Strategy Map Kundeperspektivet

Spørgsmål 3 Strategy Map Procesperspektiv

Spørgsmål 4 Strategy Map Læringsperspektiv

Spørgsmål 5 Result Control Indflydelse på resultater

Spørgsmål 6 Result Control Effektiv måling

Spørgsmål 7 Result Control Controllabilty

Spørgsmål 8 Result Control Controllabilty
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Sekundære data 

Sekundære data vil være interne dokumenter fra CAS: Organisationsdiagrammer, økonomirapporter, 

strategi- og handlingsplaner samt relevante data fra DFM Netværk og Benchmarking. 

Undersøgelsesdesign 

Underspørgsmål 1 

1) Hvordan kan det strategiske tema, “DTU’s administration af sin virksomhed som selvejende institution 

skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift” operationaliseres i Strategy Map? 

Formålet med underspørgsmål 1 er at skabe et CAS Strategy Map og Balanced Scorecard, således at der i 

besvarelsen af underspørgsmål 2 og 3 tages højde for ledelsens strategiske overvejelser for CAS. De 

strategiske overvejelser kan særligt relateres til opfattelsen af effektivitet og kvalitet.  

Arbejdsprocessen for analysen er visualiseret i nedenstående figur og uddybet yderligere under figuren. 

 

Figur 4 - Arbejdsproces for underspørgsmål 1 

Interview med CAS’ ledelse 

For at besvare underspørgsmål 1 gennemføres kvalitative interviews med CAS’ ledelse. De kvalitative 

interviews skal med udgangspunkt i model for Strategy Map og Balanced Scorecard operationalisere CAS’ 

Strategi. CAS’ Strategi og strategiske indsatsområder fremgår af bilaget CAS UMV 2014-2017. Der er 

således udarbejdet et semi-struktureret, kvalitativt interview med Strategy Map og Balanced Scorecard 

struktur
1
.  

                                                      
1
 Se bilag ”Interviewskabeloner” interview med CAS’-ledelse s. 2. 

Interview med 
CAS ledelse 

Kodning af 
data i de fire 
perspektiver 

Analyse 
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På baggrund af spørgsmålstype og CAS-ledelsens svar foretages en kategorisering inden for hvert af de fire 

perspektiver med henblik på en efterfølgende kodning, der referer til de teoretiske elementer for hvert 

perspektiv. 

Med udgangspunkt i kodningen analyseres hvert perspektiv ud fra CAS-ledelsens syn på strategiske 

indsatsområder. 

På baggrund af analysen udformes en tabel med de for hvert perspektiv tilhørende strategiske indsatsområder 

og målepunkter til et Balanced Scorecard. 

Underspørgsmål 2 

2) Hvordan kan CAS’ økonomimodel understøtte et effektivt resultatkontrolsystem baseret på 

nøgletalsbenchmarking? 

Formålet med underspørgsmål 2 er at identificere, hvorledes CAS’ økonomimodel
2
 lever op til kravene for et 

effektivt resultatkontrolsystem, og hvilke kontrolomkostninger der kan være forbundet hermed. Der vurderes 

også ud fra de for omkostningsgrundlaget gældende nøgletal, som beskrives efter dette afsnit. 

For at afklare kravene til effektiv resultatkontrol tages der udgangspunkt i CAS’ økonomimodel, teori om 

effektiv Result Control, kontrolomkostninger og de forskellige budgetteringsformer til direkte budgettering. 

Analyseprocessen er visualiseret i nedenstående figur, og efterfølgende er empiriindsamling beskrevet i 

relation hertil. 

 

Figur 5 - Analyseproces for CAS økonomimodel 

                                                      
2
 Se bilag ”CAS økonomimodel Budget_2013_DFM” 
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Interview med Business Controller 

I kvalitativt interview med Business Controller Max Hunger
3
 uddybes aspekterne i CAS’ økonomimodel, 

således at det er muligt at afdække eventuelle kontrolproblemer i omkostningsgrundlaget, og hvilke 

løsninger der kan implementeres for at tilpasse økonomimodellen til effektiv Result Control. 

Interview med sektionsledere 

På baggrund af interview med Business Controller tilrettelægges kvalitativt interview med sektionslederne i 

CAS
4
, som i interviewet tager stilling til de mulige kontrolproblemer med omkostningsstrukturen. 

Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og Belønningstruktur 

I kvalitativt interview med driftschef Anders B. Møller uddyber han sine indtryk af kontrolproblemer med 

omkostningsstrukturen, og hans svar sammenholdes med svarene fra Business Controller og sektionslederne. 

På baggrund af bilag og interviews kan underspørgsmål 2 besvares ved at analysere mulige kontrolproblemer 

i CAS’ økonomimodel, mulige løsninger på kontrolproblemer samt mulige direkte og indirekte omkostninger 

forbundet med kontrolproblemerne. 

Underspørgsmål 3 

3) Hvordan kan nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol forbedre effektiviteten i CAS? 

Underspørgsmål 3 skal afdække nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol, og om det kan forbedre 

effektiviteten i CAS.  Analyseprocessen er visualiseret i nedenstående figur, og efterfølgende er 

empiriindsamling beskrevet i relation hertil. 

 

Figur 6 - Analyseproces for resultatkontrol i nøgletalsbenchmarking 

Der foretages kvalitative interviews med DFM Netværk, med Anders B. Møller og med sektionsledere for 

relevante sektioner i CAS
5
 for at kunne analysere, hvordan resultatkontrol kan implementeres på baggrund af 

                                                      
3
 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med Business Controller s. 6 

4
 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med sektionsledere s. 10 
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nøgletalsbenchmarking, og hvordan DFM nøgletal kan bruges som resultatmål.  

Det må ligeledes analyseres, hvordan belønningsmuligheder i CAS kan understøtte et resultatkontrolsystem.  

Der tages udgangspunkt i teori om effektiv resultatkontrol og belønningssystemer, og der tages højde for 

CAS-ledelsens strategiske overvejelser i besvarelsen af underspørgsmål 1. 

Reliabilitet og validitet – kvalitative interviews 

Reliabilitet 

Ved kvalitative interviews er der risiko for forskellige resultater fra interview til interview, fordi ét svar kan 

lede til nye spørgsmål, som respondenten selv både rejser og besvarer. Ved gennemførelse af interviews til 

denne opgave er det således vigtigt, at der tages højde for dette problem, og at spørgsmålene kun uddybes, 

hvor det er nødvendigt. 

Når interviewene transskriberes, foregår der en udvælgelsesproces. Således vil interviewene ikke være fuldt 

transskriberede, der vil kun blive brugt udvalgte citater. Det kan påvirke reliabiliteten, da der foregår en 

subjektiv udvælgelse fra databehandler, og denne udvælgelsesproces vil ikke kunne gentages identisk af en 

anden eller samme person. Da der i udvælgelsesprocessen søges uddybet de problemstillinger, opgaven 

omhandler, vil opgavens slutkonklusion ikke blive påvirket væsentligt af reliabilitetsproblemet. 

Validitet 

Ved det kvalitative interview er der også risiko for, at respondenten bliver holdningsmæssigt påvirket af 

intervieweren. Det kvalitative interview kan dog kategoriseres som et eliteinterview, da respondenterne alle 

er faglige eksperter på det område, spørgsmålene handler om. I øvrigt er respondenterne placeret højere i 

hierarkiet end intervieweren, hvilket også er medvirkende til, at validiteten af datagrundlaget bevares.  

Alle interviews optages på forespørgsel. Dette kan bevirke, at respondenterne svarer politisk frem for ærligt. 

Det gør sig særligt gældende for interviews med sektionsledere, hvor der vil være en risiko for, at 

sektionslederen ikke ønsker at give sin holdning til kende, fordi sektionslederens holdning efterfølgende kan 

læses af CAS ledelsen. Dette problem kan ikke løses ved at anonymisere interviewet, da der kun er fire 

sektionsledere til at besvare spørgsmål. Således er det vigtigt at være opmærksom på, om der måske vil være 

områder, som ikke bliver uddybet, og som må søges at analyseret på anden vis. 

Når citaterne indskrives i analysedokumentet, indskrives det ikke ordret, men i sproglig bearbejdet form. Der 

vurderes ikke at være et validitetsproblem, så længe der alene foretages sproglig bearbejdning, der ikke 

ændrer på mening eller indhold. 

                                                                                                                                                                                
5
 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med Eva Kartholm, Interview med Anders B. møller, Interview med 

sektionsledere hhv. side 4, 7 og 10. 
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Afgrænsning 

Strategy Mapping og Balanced Scorecard  

Da opgavens fokus er på identifikation af nøgletal og implementering af disse i organisationen, vil teorien 

ikke blive anvendt til en dybere analyse af CAS’ Strategi og ej heller til en diskussion af anvendeligheden af 

Strategy Mapping og Balanced Scorecard som værktøj i CAS.  

 

People Controls 

People Controls i form af henholdsvis Personel Controls og Cultural Controls er en del af teori om 

kontrolsystemer, som også kan benyttes til at understøtte de kontrolmæssige problemstillinger, der kan opstå 

ved at implementere et resultatkontrolsystem i CAS. Opgavens hovedfokus er på implementering af 

resultatkontrol og økonomistyring, og der afgrænses derfor fra People Controls, fordi det vil kræve en 

omfattende organisations- og kulturanalyse, som ligger uden for problemformuleringens område.  

Indirekte budgettering af kapacitetsomkostninger 

Indirekte budgettering af kapacitetsomkostninger skal ses i sammenhæng med markedets efterspørgsel og det 

forventede aktivitetsniveau i virksomheden. Der afgrænses i opgaven herfra, da indirekte budgettering i CAS 

vil kræve en radikal ændring af økonomisystemet og stille store krav til indhentning af nye data. Hovedfokus 

i problemformuleringen, implementering af nøgletal, understøttet af økonomistyring, og den direkte 

budgettering er således tilstrækkelig til at underbygge undersøgelsen. 

Organisations- og kulturteori 

Der afgrænses fra organisations- og kulturteori. Emnet ligger uden for problemformuleringen.  

Implementering af resultatkontrol i CAS vil muligvis kræve nogle større organisatoriske og kulturelle 

ændringer. Derfor vil det være relevant at tage disse områder i betragtning, hvis man beslutter at 

implementere nøgletal som resultatmål i CAS.  

Lokaliteter og sektioner 

Jævnfør organisationsdiagrammet i figur 1 er CAS til stede på 6 forskellige lokaliteter med flere forskellige 

sektioner. DTU ejer bygninger og matrikler på Lyngby Campus, og her foregår langt den største del af CAS’ 

aktiviteter. Derfor fokuseres alene på de fire sektioner Park & Vej, Bygninger, El og VVS på Lyngby 

Campus, da de sektioner står for den største del af vedligeholdsaktiviteten på Lyngby Campus.  

Eksisterende DTU lønstruktur 

Der afgrænses fra at udfordre den eksisterende lønstruktur på DTU, da opgaven heri vil have et selvstændigt 

problemfelt, som ikke ligger inden for rammerne af økonomisk teori. 
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Nøgletallene 

I opgaven vil der blive refereret til nøgletal fra DFM benchmarking, og det vil være relevant at sætte sig ind i 

disse. Nedenfor er beskrevet de nøgletal fra DFM benchmarking, der er medtaget, og hvilke omkostninger de 

baserer sig på. 

Der afgrænses i opgaven til fire sektioner:  

 Bygninger 

 Park og Vej 

 El 

 VVS 

I DFM-benchmarking indrapporteres forskellige nøgletal, som vedrører ejendomsdrift
6
. I bilaget ”Nøgletal i 

DFM benchmarking”, side 2-6, findes en udtømmende liste over de data, der kommer ind i det IT-system, 

som bruges ved indsamling af medlemsvirksomhedernes nøgletal. Da der indrapporteres omkostninger og 

samlede kvadratmeter, bliver uddatakonsolideringen fra DFM-benchmarking: kroner pr. kvadratmeter inden 

for hvert nøgletal. 

Det er ikke alle nøgletal, som kan henføres til de i opgaven omhandlede sektioner, hvorfor de relevante 

nøgletal uddrages her: 

Vedligehold Terræn, inkl. renhold udvendig, relaterer sig til Park og Vej. Da CAS økonomistyring, er bygget 

op omkring Dansk Facility Management Benchmarkings kontoplan, er der derfor en direkte sammenhæng 

mellem sektionslederen i Park & Vejs ansvarsområde og nøgletallet for Vedligehold Terræn. 

Vedligehold Bygninger, hhv. udvendig og indvendig, relaterer sig til sektionen Bygninger. Sektionslederen i 

bygninger har ligeledes et ansvarsområde, som har direkte sammenhæng med disse nøgletal. 

Vedligehold Bygningsinstallationer relaterer sig både til sektionen VVS og sektionen EL. Summen af disse 

to sektionslederes ansvarsområder svarer til nøgletallet.  

Varmeforbrug og Elforbrug i mWh relaterer sig til Bygninger, El- og VVS-sektionerne. Disse sektioner har 

hver især en mulighed for at forbedre energiforbruget pr. kvadratmeter. Vedligeholdelsesstandard relaterer 

sig ligeledes på tværs af nøgletal og er en bred, kvalitativ indikator for, hvilken standard man vedligeholder 

den samledes bygningsmasse efter. Der indrapporteres en samlet vedligeholdelsesstandard på tværs. 

  

                                                      
6
 Se hjemmeside: http://www.dfm-benchmarking.dk/index.asp?page_id=237 
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Operationalisering af CAS’ strategiske indsatsområder i Strategy 

Map 

Dette afsnit skal danne rammerne for implementering af nøgletalsbenchmarking i CAS. De overordnede 

strategiske rammer operationaliseres af CAS-ledelsen, således at der i analysen af underspørgsmål 2, 3 og 4 

kan tages højde for CAS-ledelsens strategiske fokusområder. 

I analysen kommer vi igennem de 3 elementer i figuren nedenfor. Således forstået som indledning, analyse 

og konklusion. 

 

Figur 7 - Strategy Map 

Top-down metode 

Som grundlag for analysen anvendes en Top-down model
7
 for derved at sikre, at de nøgletal, der vil blive 

anvendt, er i tråd med CAS-ledelsens strategiske målsætning for CAS. Top-down modellen anvendes ved, at 

der tages udgangspunkt i ledelsens fortolkning af CAS’ Udviklings-Mål og Virkemidler (UMV) 2014-2017. 

CAS UMV
8
 er et overblik over CAS’ strategiske målsætninger for en given periode og tager udgangspunkt i 

CAS’ strategi. For at operationalisere de for problemstillingen relevante strategiske målsætninger tages 

udgangspunkt i CAS-ledelsens uddybende fortolkning af relevante dele af CAS UMV. 

Udvalgte strategiske målsætninger 

I CAS UMV 2014 2017 findes tre strategiske ankerpunkter, som ligger til grund for de strategiske 

målsætninger. Det tredje strategiske ankerpunkt, leveret fra DTU’s strategi direkte til CAS, er:  

”DTU´s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønstereksempel på 

effektiv universitetsdrift.” (CAS UMV 2014 2017, s. 1) 

Ankerpunktet er særligt relevant for opgavens problemstilling om, hvordan der kan skabes en øget værdi og 

effektivitet i CAS Drift, da ordene ”mønstereksempel” og ”effektiv” stiller krav til effektivitet i hele 

                                                      
7
 “Having Trouble with Your Strategy? Then Map It”, Robert S. Kaplan and David R Norton, 2000,  s. 170  

8
 Se bilag “CAS UMV 2014 2017” 
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organisationen. Herunder, at anvendelsen af nøgletalsbenchmarking som måltal i CAS vil kunne bidrage til 

en øget effektivitet og derved udvikle CAS hen imod at være et mønstereksempel på effektiv ejendomsdrift.  

Der ses bort fra det første og andet strategiske ankerpunkt (UMV 2014 2017, s. 1), da disse har en svagere og 

indirekte relevans for opgavens problemstilling. 

Til det tredje strategiske ankerpunkt hører CAS’ mission, vision og værdier.  

CAS’ Mission: 

”CAS er DTU’s Facilities Management organisation. CAS skal sikre, at drift, vedligehold og udvikling af 

DTU’s bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter DTU´s kerneaktiviteter: forskning, 

uddannelse, innovation og myndighedsbetjening.” (CAS UMV 2014 2017, s. 1) 

CAS’ Vision: 

”CAS skal sikre, at DTU’s campus, bygningsmasse, faciliteter og den tilknyttede service er nationalt og 

internationalt attraktiv, og CAS skal være ledende i sit bidrag til at øge den gældende standard.” (CAS 

UMV 2014 2017 s. 2) 

I CAS UMV er de tre generelle DTU kerneværdier: ”… Nytænkning, Engagement og Troværdighed…” 

(CAS UMV 2014 2017) fortolket til CAS. Værdien troværdighed er udvalgt, da denne har en særlig grad af 

relevans for opgavens problemstilling set i relation til det tredje strategiske ankerpunkt. Værdien 

troværdighed lyder:  

”Troværdighed opnås ved at levere førende faciliteter, rammer og service til forskningen, uddannelserne og 

innovationsaktiviteterne på DTU til den tid, kvalitet og inden for de økonomiske rammer, der er 

forventningerne er afstemt med ledelse, brugere og kunder.” 

Gennemgående for CAS’ Mission, Vision og Troværdighed er, at de detaljeret beskriver de kriterier, som 

CAS skal opfylde for at blive et mønstereksempel på effektiv ejendomsdrift. Det er ligeledes områder, som 

ikke kan effektiviseres. 

Strategy Map 

I operationaliseringen af strategien ved CAS-ledelsens uddybende fortolkning anvendes en Strategy Map 

model
9
 for at få et struktureret overblik over det strategiske tema samt finansiel-, kunde-, intern proces- og 

lærings/vækstperspektivet. I besvarelsen udarbejdes et tilhørende Balanced Scorecard med henblik på at 

konkretisere de mål, der skal til for at opnå det overordnede strategiske tema. 

                                                      
9
 “Having Trouble with Your Strategy? Then Map It”, Robert S. Kaplan and David R Norton, 2000,  s.168 
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Interview med CAS’ ledelse 

På baggrund af interviewguide ”Første interview med CAS’ ledelse”(Bilag Interviewskabeloner, s. 2-3) er 

der gennemført interview med CAS’ ledelse bestående af Campus Direktør Jacob Steen Møller, økonomi- og 

administrationschef Uffe Gebauer Thomsen og driftschef Anders B. Møller. Interviewene er optaget på 

diktafon og efterfølgende er relevante citater transskriberet med henblik på analyse. Spørgsmålene er stillet 

for at få uddybninger af det strategiske tema “DTU’s administration af sin virksomhed som selvejende 

institution skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift.” (CAS UMV 2014 2017, s. 1).  

Derved er datamaterialet i ”Analyse af interview med CAS’ ledelse” indledende kategoriseret i de fire 

perspektiver i et Strategy Map. For hvert perspektiv analyseres de gældende citater ved at udlede en eller 

flere strategiske mål til Strategy Map. 

Det finansielle perspektiv 

Spørgsmål 1, som skal afdække det finansielle perspektiv, lyder jf. interviewguide til interview med CAS’ 

ledelse:  

”Hvilke finansielle værdier/mål mener du, at CAS Drift skal arbejde hen imod i forhold til strategiens 

ankerpunkt om at være et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift? 

Når CAS-ledelsen spørges om sammenhængen mellem det strategiske tema om at være et mønstereksempel 

på effektiv universitetsdrift og de finansielle målsætninger, er der en grundlæggende forudsætning, som 

Campus Direktør Jacob Steen Møller skildrer således: 

”Hvis man ser helt lavpraktisk på det, så er vores opgave i en helt forenklet økonomisk model: Her har I 

nogle penge, brug dem bedst muligt”. 

Det betyder, at CAS som støttefunktion for resten af DTU, får et samlet omkostningsbudget for hele året og 

har til opgave at skabe mest mulig værdi for de penge. Det er altså ikke en opgave i sig selv at levere et 

lavere omkostningsforbrug end budgetteret og sende penge tilbage til DTU i slutningen af året.  
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Af første interview med CAS-ledelsen er der uddraget 15 citater, som omhandler det finansielle perspektiv. 

Til disse citater er foretaget en kodning
10

 for at finde sammenhænge på tværs af citaterne. Der er to 

kodningstemaer, som slår igennem: Effektivitet (7 citater), Værdi og Kvalitet (7 citater). Disse temaer vil 

blive analyseret i henhold til figuren neden for. 

 

Figur 8 - Analyse af det finansielle perspektiv 

Effektivitet 

Effektivitet omtales af alle tre ledere som et ledelsesmæssigt fokusområde. Jacob Steen Møller nævner: 

"Intentionen er, at man altid skal sigte imod, at man leverer sin kvalitet mest muligt effektivt… ja det er jo 

costeffektivt i den sidste ende". 

Således ønsker Jacob Steen Møller, at CAS Drift skal være omkostningseffektiv, og i interview med CAS’ 

ledelse siger han, at det til hver en tid skal kunne dokumenteres. 

Anders B. Møller uddyber, hvordan de effektiviserede midler kan bruges
11

: 

"Hvis sektionslederne kan lave besparelser, så kan de selvfølgelig også lave investeringer inden for deres 

budget, men driftsmæssige investeringer. Enten i udstyr eller ved at overføre penge til mandskab. 

Driftsbudgettet skal dække både mandskab og timer, så man kan optimere inden for sit eget driftsbudget." 

Der er altså et ledelsesmæssigt fokus på, at de tilførte midler forvaltes så effektivt som muligt. Og denne 

effektivitet skal kunne dokumenteres at være bedre end andre sammenlignelige virksomheder. De frie 

midler, en øget effektivitet kan skabe inden for et ansvarsområde, forventes dog ikke at blive brugt til direkte 

besparelser for DTU, men at blive brugt til at skabe en øget værdi inden for det pågældende område.  

For CAS-ledelsen er her en direkte sammenhæng til begreberne værdi og kvalitet. Begreberne ses nemlig 

som det output, man ønsker at maksimere. Der er altså et finansielt fokus, som tilsiger at minimere 

omkostning med henblik på at øge kvalitet og værdi. Det finansielle mål i CAS kan ikke defineres som en 

                                                      
10

 Se bilag ”Analyse af interview med CAS ledelse” 
11

 Se bilag ”Analyse af interview med CAS ledelse” 
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bedre bundlinje i kroner, ved at processer bliver mere effektive. CAS’ årlige bundlinje er fastlåst til ca. 620 

mio. kr.
12

, og der fokuseres i stedet på at maksimere kvalitet og værdi. 

Når CAS’ Anders B. Møller i ”Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og 

Belønningsstruktur”, spørges om, hvordan man konkret ser, at rammer for effektivisering og potentiale er i 

CAS, svarer han: 

"Rammerne er til stede for, at sektionslederne har meget medindflydelse og selvbestemmelse på, hvordan 

sektionerne drives. Hvad medarbejderne udfører, hvad der indkøbes, og hvad der skal vedligeholdes." 

Således lægger Anders B. Møller vægt på, at sektionslederen har frie disponeringsrammer, og at han kan 

bestemme inden for eget område. 

I interviewet uddyber Anders Møller, at man som et nyt tiltag har mulighed for at insource og outsource 

kompetencer på kvalificeret grundlag, samt at man fremadrettet vil effektivisere ved at strukturere og 

planlægge vedligeholdelsesopgaver i et IT-system. 

Altså må sektionslederen have relativt frie disponeringsrammer for at kunne få succes med effektivitet. Dette 

indebærer for eksempel, at sektionslederen kan tage stilling til niveauet af både interne og eksterne 

ressourcer for derved at maksimere effektivitet. I øvrigt lægger Anders B. Møller stor vægt på, at der skal 

være struktur omkring vedligeholdelsesopgaven fremadrettet, som særligt skal ske via udvidelse af 

funktionalitet og opgaver i CAS’ Facility Management IT-system. 

Værdi og kvalitet  

Værdi og kvalitet omtales af CAS ledelsen: 

 Jacob Steen Møller:  

"Vi opfatter det at skulle være et mønstereksempel på den måde, at de inputressourcer, vi får - primært i 

form af penge - leverer den størst mulige værdi for universitetet" 

Værdi er derved en sum af flere kvalitative parametre, da CAS ikke skal levere en bedre bundlinje målt i 

kroner. Det betyder, som Jacob Steen Møller udtrykker det, at værdiparameteren bliver målt meget mere 

diffust. Det vil sige, at der er forskellige opfattelser af værdi hos forskellige interessenter. 
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Jacob Steen Møller siger videre:  

"Og så vil der sådan set ske det inden for de rammer, den konkrete sektionsleder har, at hvis nu han 

begynder at være meget effektiv på en eller anden parameter, så vil der opstå et frirum for ham; det 

forventer vi så, at han vil udnytte til at øge kvaliteten. 

Det uddybes således, at en sektionsleder skal udnytte økonomisk frirum til at forbedre kvalitet. 

Anders B. Møller uddyber, hvad han forstår ved kvalitet: 

"Vi skal hele tiden holde øje med, at bygningerne holder den værdi, de hele tiden har haft, således at 

bygningsmassen ikke forfalder."  

Det repræsenterer altså en stor monetær værdi for CAS og DTU, at værdien af bygningsmassen ikke 

forringes. 

Kvalitetsparameteret bruges af CAS-ledelsen til at definere, at der ikke bare kan effektiviseres, hvis det 

betyder, at man går på kompromis med det generelle kvalitetsniveau. Kvalitet forstås som standen og 

værdien af bygningsmassen, i opgavens kontekst begrænset til Bygninger, VVS- og El- installationer og Park 

& Vej. 

Anders B. Møller uddyber i øvrigt
13

 kvalitetsforståelsen ved at sige, at sektionslederne skal levere en god 

kvalitet inden for deres fagområder og give kunden en oplevelse af, at opgaven løses. 

 Kvalitetsbegrebet bliver altså udover et mål for, at bygningsmassen ikke forfalder, et kundefokus, hvor 

kundens oplevelse af CAS’ ydelser defineres som værdi og kvalitet. 

Kundeperspektivet  

Spørgsmål 2, som skal afdække kundeperspektivet, lyder jf. interviewguide til interview med CAS’ ledelse: 

”Hvordan understøtter CAS bedst sine kunder i forhold til det produkt, der leveres?” 

Af første interview med CAS’ ledelse er der uddraget 22 citater, som omhandler kundeperspektivet. Til disse 

citater er foretaget en kodning
14

, for at finde sammenhænge på tværs af citaterne. Kodningen tager 

udgangspunkt i teori omkring Strategy Map, kundeperspektiv ”Costumer Value Proposition Strategies” 

(“Having Trouble with Your Strategy? Then Map It”, s. 169).  
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Der er fire kodningstemaer som slår igennem: Forretningsforståelse (7 citater), kvalitet (6 citater), tid (2 

citater) og troværdighed (7 citater).  Således vil disse temaer blive analyseret i henhold til figuren herunder. 

 

Figur 9 - Analyse af kundeperspektiv 

Forretningsforståelse 

Forretningsforståelse omtales af CAS-ledelsen: 

Jacob Steen Møller: 

"Der er også en forventning om kendskab til institutionen. Når CAS henvender sig til et institut, eller når et 

institut henvender sig til os, så skal de ikke bruge meget tid på at forklare os om deres behov, fordi vi kender 

dem i forvejen, altså er der en form for integration dér." 

Således ønsker Jacob Steen Møller, at man i CAS sætter sig ind i forretningsmodellen hos alle institutter og 

derved øger integrationen med institutterne.  Uffe Gebauer Thomsen nævner i relation hertil: 

"Vores forståelse af, om vi understøtter institutternes kerneaktiviteter, får vi ved at sætte os ind i deres 

strategier - hvor skal de være henne eller hvor vil de være henne. Gennem dialog kan vi få fat i klagerne fra 

kunderne og så håndtere dem" 

Uffe Gebauer Thomsen underbygger således Jacob Steen Møllers integrationsønske ved at stille krav om, at 

CAS for at øge integrationen skal sætte sig ind i de strategidokumenter, institutterne udarbejder. 

Kunden defineres af videre af Uffe Gebauer Thomsen i to kategorier; Institutter og DTU’s ledelse. Institutter 

er her forstået som institutter inkl. studerende og øvrige enheder på DTU. Denne kundegruppe er langt størst 

målt på antal personer, da den omfatter samtlige ansatte og studerende på DTU. DTU’s ledelse sidder på 

ressourceallokeringer og består af en mindre gruppe personer med overordnet ansvar for DTU. 

Begge kundegrupper forstås som vigtige, men har forskellige synspunkter, forståelser og krav i forhold til 

den værdi, som ønskes leveret af CAS. 

Forretningsforståelse udledes til at være et entydigt kundefokus, hvor kunden definerer et rigtigt 

kvalitetsniveau. Det nævnes også, at CAS skal sætte sig ind i kundens strategi og behov, således at man er på 

forkant og kan servicere kunden bedst muligt. Forretningsforståelse hænger således også sammen med det 

finansielle perspektiv på den måde, at hvis CAS skal levere øget værdi og kvalitet for kunden, må man have 

Analyse af tema: 
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Analyse af tema:  
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en unik forretningsforståelse.  

CAS er en støttefunktion for universitetet og ikke en selvstændig virksomhed. Derfor har CAS en unik 

mulighed for at skabe værdi og kvalitet gennem integration, da CAS lettere kan få adgang til intern viden 

omkring kernekunderne. Et eksempel på forretningsforståelse er beskrevet i afsnittet Tid nedenfor. Her er det 

beskrevet, at det er afgørende for forskningen på universitetet, at man ikke forsinkes af lang sagsbehandling 

fra CAS side. 

Kvalitet – tid og troværdighed  

CAS-ledelsen omtaler kvalitet og eksemplificerer, hvad der er vigtigt for CAS’ kunder:  

Uffe Gebauer Thomsen nævner: 

"Således at man fremhæver de faciliteter, vi er ansvarlige for, når man har været på DTU" 

Det ønskes således, at DTU’s faciliteter, som CAS er ansvarlig for, fremhæves af brugere på DTU som et 

særligt kvalitetselement. 

CAS-ledelsens forståelse af, hvad der er vigtigt for kunderne, er, at kunderne oplever en kvalitet, når de 

anvender de fysiske rammer på DTU og således er overordnet tilfredse med CAS’ produkt.   

Anders B. Møller uddyber i ”Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og 

Belønningsstruktur”: 

"Hvis man som direktion kigger på en samlet bygningsmasse på 400.000 kvadratmeter (Lyngby Campus), så 

synes jeg faktisk, at det hænger meget godt sammen.  Når man går længere ned i systemet, kan man godt se 

enkelte steder, hvor vinduerne godt kunne skiftes”  

Således mener Anders B. Møller, at DTU-ledelsen skal opleve en generel tilfredshed med de kvadratmetre, 

CAS forvalter. Han uddyber: 

"Det er en sammenhængende indsats, der gør, at det ikke kun er tilfredshed med en enkelt bygning, det er en 

helhedsbetragtning. Det er sådan, at der over det hele er pænt og ordentligt, at det fremstår ordentligt." 

Fra DTU-ledelsens side er kvalitet således defineret ved en helhedsbetragtning af kvaliteten. Denne 

kvalitetsopfattelse adskiller sig fra den enkelte institutbrugers, da institutbrugeren vil lægge mærke til det, 

som Anders B. Møller beskriver som ”enkelte steder længere nede i systemet”. Hvis der er en fejl et sted, vil 

en enkelt forsker have en ulempe, men DTU’s ledelse accepterer et sådant mindre udfald, så længe 

helhedskvaliteten er i orden. 
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Tid og troværdighed 

Tid og troværdighed omtales som et kvalitetselement af CAS-ledelsen: 

Jacob Steen Møller: 

"Tid er måske ret hårdt, men det betyder altså, at man leverer hurtigt, og at man leverer til tiden. Hvis der 

kommer en fejlmelding, så skal vi levere på den fejlmelding hurtigt." og 

Anders B. Møller: 

"Det vigtigste, vi leverer, er det, de ønsker på det tidspunkt, de ønsker det. Det kan svinge meget. Hvis man 

sidder som medarbejder eller som forsker, og der ikke er noget lys på kontoret, så ønsker de, at vi leverer lys 

til dem hurtigst muligt, de ønsker en nem tilgang til at kontakte os, de ønsker, at vi tager telefonen, når den 

ringer, og de ønsker at vi svarer på vores fejlmeldinger, at vi kommer ud".  

De to ledere fastslår således, at tidsparameteren er særlig vigtig for CAS’ kunder. Som det beskrives, skal 

CAS således levere på fejlmeldinger hurtigst muligt.  Uffe Gebauer Thomsen eksemplificerer ledelsens 

opfattelse af troværdighed: 

"Hvis vi siger, vi gør noget, så gør vi det også, og det er dét, vi gerne skal være kendt for i CAS". 

CAS-ledelsen mener altså, at tid og troværdighed som parametre er vigtige for kunden. Tid er her forstået, 

således at man hurtigt kan komme i kontakt med CAS Drift, og at de hurtigt leverer ved for eksempel at 

reagere på og udbedre en konkret fejlmelding. At levere hurtigt på en fejlmelding er særligt vigtigt på et 

teknisk universitet, hvor det gælder om at være først med forskningen, og det, at der leveres hurtigt ved fejl i 

relation til de fysiske rammer, kan have stor indvirkning på, at forskningen kan levere hurtigt og effektivt. 

Troværdighed uddybes af Anders B. Møller
15

:  

"CAS drift bliver opfattet som en troværdig samarbejdspartner for institutterne. Særligt, fordi institutterne 

har en god kontaktmulighed til os, og fordi vi kan skabe en merværdi på mange områder. Fx på 

fejlmeldingen, hvor man meget hurtigt kan komme af med sin opgave. Det har forbedret kontakten til 

kunderne... Man skal være tilgængelig, så kunderne kan komme i kontakt med én" 

Anders B. Møller taler om tilgængelighed som noget, der repræsenterer en troværdighed i CAS’ 

opgaveløsning. Denne tilgængelighed fra CAS’ side er således også nødvendig for, at CAS kan levere til 

tiden.   

Både tid og troværdighed kan ses som en underliggende del af, hvad kunden også kan opfatte som kvalitet, 

og hvad det er CAS’ fokus bør være i prioriteringen af ejendomsdriften. 

                                                      
15
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Det interne procesperspektiv 

Spørgsmål 3, som skal afdække det interne procesperspektiv, lyder jf. interviewguide til interview med CAS’ 

ledelse: ”Hvordan kan processer og arbejdsgange i CAS understøtte svar fra spørgsmål 1 og 2 bedst 

muligt?” 

Af første interview med CAS’ ledelse er der uddraget 9 citater, som omhandler det interne procesperspektiv. 

Til disse citater er foretaget en kodning
16

 for at finde sammenhænge på tværs af citaterne. De emner, som 

kan udledes, er: Værdi for kunden (3 citater), Troværdighed (2 citater), Udviklingsplan (2 citater). Således 

vil disse temaer blive analyseret i henhold til figuren herunder. 

 

Figur 10 - Analyse af internt procesperspektiv 

Værdi for kunden 

Værdi for kunden omtales af CAS’ ledelse: 

Jacob Steen Møller: 

"Jeg er ikke særligt optaget af, at vi laver mange detaljerede beskrivelser af, hvordan man gør ting, jeg er 

meget mere interesseret i, at alle mennesker forstår, hvorfor de gør det, de gør, og at de forstår, hvilken 

værdi det er, de skal levere." 

Jacob Steen Møller ønsker altså enkle processer og at medarbejderne bruger tiden på at relatere deres 

opgaveløsning til den værdi, der skabes hos kunden. 

Ledelsen betragter værdi for kunden som noget, der skal implementeres grundlæggende i alle processer i 

CAS og i det tankesæt, medarbejderne har. Og følgeligt skal driftsmedarbejderen også vide, hvem kunden er, 

og hvad kundens behov er, for at kunne skabe værdi. 

Anders B. Møller uddyber i ”Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og 

Belønningsstruktur”: 

"Det vil sige, at han skal levere en god kvalitet inden for sit fagområde … Der skal komme en mand ud, som 

forstår, at her har vi en kunde, som jeg skal betjene, det er min opgave at give ham en troværdig oplevelse 

af, at tingene bliver løst." og  
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"Værdi for kunden kan være, at CAS inddrager institutet, når det er muligt.", "Vores elbiler indgår fx i DTU 

Elektros forsøg" 

Anders B. Møller er således optaget af, at der er processer, som sikrer, at medarbejderne betjener kunderne 

troværdigt og med en høj kvalitet. Samt at CAS skaber merværdi for institutter ved at have processer, der 

sikrer, at CAS som Facility Management organisation er bevidst om, at man i mange opgaver kan inddrage 

forskningen og derved skabe en unik merværdi for kunden. 

Værdi for kunden understøtter ”Customer intimacy”-kundestrategien og værdibegrebet beskrevet under 

afsnittet ”Det finansielle perspektiv” 

Troværdighed 

I interview med CAS’ ledelse omtales, at troværdighed skal ses som et gennemgående tema. De processer og 

arbejdsgange, som CAS udarbejder og følger, skal have troværdighed som omdrejningspunkt. Hermed 

relateres direkte til kvalitetsafsnittet under kundeperspektivet. Det udspecificeres, at troværdighed handler 

om at gøre det, man siger, og at være tilgængelig for kunden på dennes vilkår. Troværdighed er et vigtigt 

tema i afsnittet om ”Kundeperspektivet”, og således er det relevant, at de interne processer i CAS 

understøtter troværdighed ved at sikre, at CAS er tilgængelig for kunden. 

Udviklingsplan 

Udviklingsplan forklares af Anders B. Møller. Udviklingsplanen er både en plan for udvikling og konkrete 

handlinger. Sektionslederne skal tage stilling til det udgangspunkt man har, og hvordan sektionen skal 

udvikle sig i løbet af fem år. Idéer til effektiviserings eller kvalitetspotentialer skal også indarbejdes som 

handlingsmuligheder.  

Anders B. Møller forklarer: 

"Hvis de opgaver, jeg har brugt penge på i år, har understøttet udviklingsplanen, så er pengene rigtig brugt" 

Således kan udviklingsplanen bruges til at prioritere overskydende midler i den enkelte sektion. 

Udviklingsplan er altså et arbejds- og procesredskab, som bør implementeres i driften af de relevante 

sektionsledere. Udviklingsplanen må ses som en yderligere operationalisering af CAS UMV, og den tolkes 

til konkrete tiltag fra CAS’ driftsledelse. 

Anders B. Møller uddyber, at udviklingsplanen er en retningsgiver for, hvordan man bør prioritere planlagt 

vedligehold over den næste årrække.
17
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Således bør hele eller dele af udviklingsplanen implementeres af sektionslederen i den relevante sektion, 

således at processer og arbejdsgange arbejder hen imod de mål, der er operationaliseret i udviklingsplanen. 

Da udviklingsplanen er retningsgiver for planlagt vedligehold, understøtter den muligheden for at 

effektivisere i CAS. Det skyldes, at CAS-ledelsen netop omtaler, at man kan effektivisere ved at flytte 

opgaver fra afhjælpende til planlagt vedligehold. 

Lærings- og vækstperspektiv 

Spørgsmål 4, som skal afdække lærings- og vækstperspektivet, lyder jf. interviewguide til interview med 

CAS’ ledelse: ” Hvordan sikrer CAS, at de rette kompetencer, IT-infrastruktur og organisation er til stede 

for at kunne understøtte dine tanker i forhold til 1,2, og 3?” 

Af første interview med CAS’ ledelse er der uddraget 7 citater, som omhandler lærings- og 

vækstperspektivet. Til disse citater er foretaget en kodning
18

 for at finde sammenhænge på tværs af citaterne. 

De emner, som kan udledes, er: Kompetenceudvikling (3 citater), simpel organisationsmodel (2 citater), 

ledelse med personligt ansvar (2 citater). Således vil disse temaer blive analyseret i henhold til figuren 

herunder. 

 

Figur 11 - Analyse af internt procesperspektiv 

Kompetenceudvikling  

CAS-ledelsen omtaler kompetenceudvikling som en udfordring særligt i forhold til at uddanne medarbejdere 

i IT-systemerne. 

Anders B. Møller uddyber i ”Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og 

Belønningsstruktur”: 

"Der er en særlig udfordring. Hvis ikke CAS var en del af et universitet, ville vi ikke være underlagt alle 

universitetets IT-systemer." 

Således forklares det, at CAS som Facility Management organisation har en udfordring deri, at de IT-

systemer, der stilles til rådighed, ikke er tilpasset organisationen. Derved kan medarbejdergrupperne i CAS 

have sværere ved at genkende og benytte IT-systemerne, da de ikke repræsenterer deres 

forretningsforståelse. 
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CAS-ledelsens fokus er at få kompetenceudviklet eksisterende medarbejdere. Der fokuseres især på 

kompetenceudvikling inden for eksisterende IT-systemer som et indsatsområde i CAS. Dette er en særlig 

udfordring for CAS, idet CAS som en del af et universitet ikke frit kan vælge IT-systemer, som passer til en 

Facility Management virksomhed og dens medarbejdere. Derved er der altså et ekstra fokus på at få 

medarbejderne til at arbejde i systemer, som ikke falder naturligt i forbindelse med den ejendomsdrift, der 

skal udføres. Dette må gøres for at kunne integrere sig med kunden og kunne arbejde med det rigtige 

kvalitetsniveau. 

Simpel organisationsmodel 

CAS ledelsen omtaler et fokus på en simpel organisationsmodel, og Uffe Gebauer Thomsen siger: 

"Vores mål er simpelthen at gøre brugergrænsefladerne så simple som mulige, hvad enten det er for vores 

egne medarbejdere, eller det er for vores kunder." 

Brugergrænseflader i forhold til CAS skal altså holdes simple, så alle kan forstå organisationen. Man ønsker 

således i CAS-ledelsen, at den valgte organisationsmodel bibeholdes i en simpel struktur. Der kan derfor 

ikke foretages organisatoriske ændringer i CAS, som komplicerer organisationsmodellen, da der ifølge Uffe 

Gebauer Thomsen skal tages hensyn til både egne medarbejdere og kunderne. Derfor svarer en simpel 

organisationsmodel til det at skabe ”Værdi for kunden” og ”Troværdighed” forstået som tilgængelighed, jf. 

afsnittet ”Det interne procesperspektiv”. 

Ledelse med personligt ansvar 

Om ledelse med personligt ansvar udtaler Jacob Steen Møller: 

"Der skal være personer, som er personligt ansvarlige, som man kan holde ansvarlige for opgaverne" 

Derved ønsker CAS-ledelsen, at ledelseskompetencen i CAS uddelegerer ansvar til medarbejderen i 

opgavestyringen. Ledelseskompetencen er her forstået som CAS’ ledelse og CAS’ sektionsledere. Ansvaret 

skal være entydigt, således at medarbejderen kan holdes ansvarlig for opgaveudførslen. 

I interview ”Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og Belønningsstruktur” siger han: 

"Der er dele af UMV'en, som de enkelte sektioner har ejerskab af, og de ejerskaber skal genfindes i 

udviklingsplanen og gøres synlige for medarbejderne." 

Således skal ansvarstildelingen ske i henhold til den eksisterende udviklingsplan ved at synliggøre dele af 

UMV’en i udviklingsplanen. Det skal sikre, at det entydige ansvar for opgaven også kan relateres til de 

overordnede strategiske retningslinjer for CAS. 
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Balanced Scorecard og relevante KPI’er 

Figuren nedenfor viser afsnittet Strategy Map i et Strategy Map med Balanced Scorecard. Således er de 

strategiske indsatsområder opsummeret, og årsags-/virkningssammenhænge beskrevet. Målene er ikke 

konkret beskrevet af CAS’ ledelse, men kan bruges som inspirativt grundlag i forbindelse med en mulig 

implementering af et resultatkontrolsystem, der baserer sig på nøgletal fra DFM Benchmarking. 

Modellen benyttes i besvarelsen af underspørgsmål 3 således, at der i analysen kan refereres til relevante 

KPI’er i figuren. 

 

Figur 12 - Strategy Map med Balanced Score Card 
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kvalitet

Kunde

Kunden oplever, at CAS er 

tilgængelig CAS kan kontaktes per telefon

Sektionen svarer alle opkald fra 

kunder

Sikrer kundens 

oplevelse af 

kvalitet

Interne processer

CAS skaber værdi for 

kunden gennem 

processer

CAS processer sikrer, at institutter på 

DTU inddrages i forskningsrelevante 

opgaver

Sektionen tilbyder minimum X 

antal samarbejdsopgaver til 

institutter

Sikrer 

forretningsforstå

else

Interne processer

CAS har processer, der 

sikrer tilgængelighed

CAS har processer, der løbende 

reviderer instutters behov for 

tilgængelighed

Sektionen afholder X interne 

statusmøder om instittuters 

behov for tilgængelighed

Sikrer, at kunden 

oplever 

tilgængelighed

Interne processer

CAS arbejder med 

Udviklingsplanen

CAS har processer, der sikrer, at mål i 

udviklingsplan bliver overholdt

Sektionen har flyttet X opgaver er 

flyttet fra afhjælpende til 

planlagt vedligehold

Sikrer 

effektivitet ved 

og kvalitet  

færre 

fejlmeldinger

Lærings- og 

vækstperspektiv

CAS sikrer den rette 

kompetenceudvikling

CAS kompetenceudvikler 

medarbejdere inden for 

universitetets IT-systemer

Alle medarbejdere i sektionen 

har været på mindst ét internt IT-

kursus

Sikrer 

forretningsforstå

else

Lærings- og 

vækstperspektiv

CAS sikrer den rette 

ledelse

Sektionslederen uddelegerer ansvar 

for opgaver i udviklingsplanen

Alle medarbejdere i sektionen 

har fået ansvar for mindst én 

opgave fra udvilkingsplanen

Sikrer 

effektivitet ved 

implementering 

af udviklingsplan

Strategisk Tema:  ” DTUs administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv 
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Delkonklusion US1 

Jævnfør afsnittene om Strategy Map ovenfor kan CAS Strategy Map udledes i relation til opgavens 

problemstilling: Hvilke strategiske disponeringer ser CAS’ ledelse i henhold til det overordnede strategiske 

tema: ”DTU’s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et 

mønstereksempel på effektiv universitetsdrift.”? 

CAS Strategy Map beskriver således de muligheder og begrænsninger, der skal tages højde for i den analyse 

af nøgletalsbenchmarking og omkostningsstrukturer, som udføres i besvarelsen af de øvrige underspørgsmål.  

Operationalisering i Strategy Map giver et billede af, hvordan CAS’ ledelse ser sammenhængen mellem 

strategiske mål om kvalitet og effektivitet med de fire perspektiver; Det finansielle perspektiv, 

kundeperspektivet, Det interne proces perspektiv, samt Lærings- og vækstperspektivet. Herunder konkrete 

tiltag, som CAS’ ledelse mener, man bør stræbe efter for at leve op til at blive et mønstereksempel på 

effektiv universitetsdrift. Særligt kan nævnes, at CAS Drift skal effektivisere processer uden at gå på 

kompromis med de for kunderne vigtige kvalitetsparametre. Et gennemgående tema for kvalitet er tid og 

tilgængelighed, som stiller særlige krav til CAS som støttefunktion til et universitet. 

Således kan man ud fra operationaliseringen af Strategy Map udlede relevante KPI’er, som behandles i 

besvarelsen af underspørgsmål 3. 
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Hvordan kan CAS’ økonomimodel understøtte et effektivt 

resultatkontrolsystem baseret på nøgletalsbenchmarking? 

Grundlaget for nøgletallene i opgaven er baseret på CAS’ økonomimodel
19

. I dette afsnit analyseres den 

nuværende budget- og omkostningsstruktur i henhold til teori om budgettering af direkte 

kapacitetsomkostninger og resultatkontrol. Dette gøres med henblik på at finde relevante kontrolproblemer, 

mulige løsninger og kontrolomkostninger. 

På baggrund af analysen kan det konkluderes, hvordan CAS’ økonomimodel kan understøtte et effektivt 

resultatkontrolsystem baseret på nøgletalsbenchmarking. 

Gennemgangen er illustreret i nedenstående figur, og analysemetoden følger i øvrigt processen, som den er 

illustreret i undersøgelsesdesign for underspørgsmål 2. 

 

Figur 13 - Proces for gennemgang af underspørgsmål 2 

Nuværende budgetstruktur 

I interview med Business Controller
20

 Max Hunger, beskriver han CAS’ økonomimodel i henhold til bilaget 

”CAS økonomimodel Budget_2013_DFM”. Han siger: 

"Helt generelt har vi struktureret vores økonomi efter DFM-modellen" 

Således er CAS’ økonomimodel struktureret i henhold til den model, DFM-netværk og benchmarking følger.  

I økonomimodellen er der fire grupper af vedligeholdelsesudgifter, der opdeles i tre undergrupper. Der fire 

vedligeholdelsesgrupper er Installationer, Terræn, Bygninger indvendigt og Bygninger udvendigt. De tre 

undergrupper er beskrevet som følger:  

Planlagt vedligehold: Udgifter af planlagt karakter på kort sigt fra 0-3 år. Driftsorganisationen planlægger 

vedligeholdet i vedligeholdelsesplaner. Afhjælpende vedligehold: Løbende udgifter og tilbagevendende 

udgifter. Oprettende vedligehold: Uforudsete udgifter som kommer ved en pludselig hændelse, f.eks. 

udgifter efter oversvømmelser. 

                                                      
19

 Se bilag ”CAS økonomimodel Budget_2013_DFM” 
20

 Se bilag ”Interviewskabeloner”, Interview med business controllers. 6, samt “Analyse af interview med Business 

Controller” 

Gennemgang af 
nuværende 

budgetstruktur og 
budgetteringsmetode 

Analyse af 
økonomimodel og 

kriterier for en 
effektiv 

resultatkontrol 

Analyse og 
opsummering af 

kontrolomkostnigner 
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Ansvar: Sektionslederne har budgetansvar for hele den sektion, de er tilknyttet. Fra årets start er det dog 

Anders B. Møller, som står for at prioritere det planlagte og oprettende vedligehold mellem sektionerne. Når 

pengene er udmøntet, overtager sektionslederen budgetansvaret.  

Det er sektionslederen, som har det fulde budgetansvar for afhjælpende vedligehold. 

Afskrivninger: Afskrivninger behandles centralt på DTU og er således ikke en del af CAS’ regnskab. Denne 

model opretholdes, fordi  DFM benchmarking praktiserer samme løsning ved indsamling af nøgletal. 

I bilaget ”CAS økonomimodel Budget_2013_DFM” er de fire vedligeholdelsesområder, som 

problemstillingen er afgrænset til, repræsenteret ved henholdsvis 

 Udvendigt 

 Terræn med installationer 

 Indvendigt 

 Installationer  

Bygningssektionen står for Udvendigt og Indvendigt og ledes af Synne Remvig. Terræn med installationer er 

en del af Park & Vej og ledes af Michael Kruse Jepsen. Installationer omfatter både El- og VVS-sektionen 

under henholdsvis Allan Egetoft og Anders Wang-Holm. Opdelingen af El- og VVS-sektionen fremgår ikke 

vertikalt af budgetstrukturen, men i stedet horisontalt, hvor hver sektion har sit eget stednummer, som 

adskiller ansvarsområderne. Sammenkobles økonomistrukturen horisontalt og vertikalt, fremkommer en 

entydig identifikationsnøgle kaldet projektnummer. Identifikationsnøglen afgrænser økonomien for et givent 

område, som f.eks. udvendigt, afhjælpende vedligehold, som har projektnummer 94002-8660, hvor 94002 

viser, at der er tale om udvendigt, afhjælpende vedligehold, og 8660 at det drejer sig om sektionen 

bygninger. 

På baggrund af denne struktur betragter sektionslederne den økonomi, de kan disponere over, i en 

sektionslederrapport om projektbudget med underliggende opgavebudget. Nedenstående figurer fra el-

sektionen er et eksempel herpå: 

Figur 14 - Eksempel på CAS sektionslederrapport projektbudget 

Sted Projektnr. Projektnavn Projektleder Budget 2014 Prognose Q1 Forbrug Q1 Rest %-Forbrug

8640 El 94011-8640 86 40 Installat.-Afhjælpen. Egetoft, Allan 11.357.223 11.357.223 965.513 10.391.710 9%

8640 i alt 12.177.327 12.177.327 968.861 11.208.466 8%

Indtægter 8640

8640 El 94913-8640 86 40 Eksternt salg Egetoft, Allan -306.000        -160.000        -                  -306.000      0%

8640 i alt 11.871.327   12.017.327    968.861         10.902.466  8%
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Figur 15 - Eksempel på CAS sektionslederrapport opgavebudget 

Projektbudget og opgavebudget opdateres månedligt, efter at DTU’s centrale økonomiafdeling har lukket for 

bogføringer i perioden.  

Projektbudget er et overblik over budget, forbrug og prognose for det samlede årsbudget. Opgavebudget er 

en detaljering af projektbudgettet, således at sektionslederen kan budgettere og omkostningsregistrere i en 

øget styringsdybde. 

Budgetteringsmetoden 

For at analysere den nuværende budgetstruktur i et teoretisk perspektiv ses der på, hvilke af de seks metoder 

til direkte budgettering af kapacitetsomkostninger, der er gældende i dag. 
21

 

”Afsat beløbsramme pr. periode” (s. 123) 

I den nuværende budgetstruktur fordeles de afhjælpende rammer, som sektionslederne disponerer over, som 

afsatte beløbsrammer pr. periode, i CAS per kalenderår. Max Hunger nævner ikke, at der er et krav om årligt 

at fastsætte præcise, analytiske begrundelser for at få tildelt et budget, hvilket svarer til den teoretiske 

beskrivelse af budgetteringsmetoden.  

I henhold til teorien udtrykker metoden en frihed til at disponere inden for den angivne beløbsramme. 

Disponeringsfriheden i afsnittet Strategy Map stemmer overens med Anders B. Møllers syn på, hvordan en 

effektiv sektionsdrift kan opnås. Disponeringsfriheden ses af underopdelinger af projektbudget i 

opgavebudget ovenfor. Denne budgettering og disponering står sektionslederen for. 

”Afsat beløbsramme til større enkeltdispositioner” (s. 124) 

Planlagt og oprettende vedligehold kan placeres i afsat beløbsramme til større enkeltdispositioner. Dette 

skyldes, at planlagt og oprettende vedligehold udmøntes til specifikke ønsker/enkeltdispositioner fra 

sektionsledere i henhold til Max Hungers beskrivelser ovenfor. 

                                                      
21

”Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostninger”, Virksomhedens økonomistyring, 3. udgave, 4. oplag, Michael 

Anders & Carsten Rohde, 2007, S. 121-125. 

Opgave

Budget 

2014

Prognose 

Q1

Forbrug Q1 

2014

Forbrug Q1 

2013

Forbrugt i 

% 

Forbrug 

2013

Forbrug 

2012

Forbrug 

2011

012 - Ingeniør 150.000 150.000 995             0% 302.156     115.165       17.934      

112 - Elektriker 6.000.000 6.000.000 505.567        393.058       8% 8.596.394   8.817.330     4.994.675  

131 - Elevatorer 700.000 700.000 23.993          39.992        3% 764.363     691.137       401.402    

180 - Andre omkostninger 53.000 53.000 0% 13.036       58.641         76.361      

202 - Met./bolt./skru.indk 0 7.289          0% 66.090       19.537         32.222      

203 - El- & datakomp.,indk 1.800.000 1.800.000 189.370        335.997       11% 1.741.435   2.329.097     1.086.124  

204 - Lyskilder, indkøb 1.900.000 1.800.000 195.544        227.010       10% 2.201.217   2.363.341     1.176.263  

Rest 0% 729.078       626.222    

Totaler 11.357.223 11.357.223 965.513        1.083.829    9% 14.870.511 15.095.353   8.166.147  
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”Beregnede afskrivninger som udtryk for afskrivninger pr. periode” (s. 121) 

I dag budgetteres ikke med afskrivninger i CAS’ økonomimodel, og omkostninger allokeres ikke hertil. 

Således viser CAS’ regnskab ikke omkostningsforbruget fra investeringsaktiverne i sektionerne. 

Nuværende økonomimodel som grundlag for resultatkontrol og 

nøgletalsbenchmarking 

I henhold til teorien i om Result Controls
22

 er der tre overordnede temaer, som definerer, om et 

resultatkontrolsystem er effektivt
23

: 

1. Viden om ønskede resultater 

2. Mulighed for indflydelse på resultater (Controllability) 

3. Mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt 

CAS’ økonomimodel analyseres nedenfor med udgangspunkt i disse temaer om effektiv resultatkontrol og 

med udgangspunkt i arbejdsprocessen, der er visualiseret i undersøgelsesdesign til underspørgsmål 2. 

Viden om ønskede resultater 

I afsnittet Viden om ønskede resultater gennemgås Skjulte resultater af effektiviseringer, således: 

Identificere kontrolproblem  Løse kontrolproblem  Kontrolomkostninger  

Skjulte resultater af effektiviseringer  

 Jævnfør opgavens afsnit om ”Nøgletallene” er nøgletallene baseret på summen af omkostninger til planlagt, 

afhjælpende og oprettende vedligehold inden for et givent område. I afsnittet ”Det finansielle perspektiv” 

under ”Delkonklusion for operationalisering i Strategy Map” fremgår det, at man ved effektivisering bruger 

de frigivne ressourcer på at øge værdi og kvalitet i CAS. En sektionsleder bør således anvende midler, som 

frigives ved effektiviseringen, inden for det vedligeholdelsesområde, sektionslederen er ansvarlig for. 

Kontrolproblem 

I et resultatkontrolsystem skal sektionslederen reducere omkostninger i kroner pr. kvadratmeter og således 

forbedre nøgletallet. I dag afsættes beløbsrammer inden for hvert vedligeholdelsesområde, og tilsvarende 

registreres omkostninger. Når en sektionsleder anvender frigivne midler i forbindelse med effektiviseringer 

inden for eget område, vil han altså ikke få et forbedret nøgletal, da omkostningen vil indgå i det samlede 

nøgletal. Det er derved ikke synligt, at der har været en effektivisering. 

                                                      
22

 Management Control Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, S. 36-39 
23

 Citater er oversat fra kilde 
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Dette vil skabe et kontrolproblem, da det ikke er muligt at kommunikere et mål for omkostningsniveauet, og 

fordi punkt 1, som tilsiger, at den målte skal have viden om ønskede resultater, ikke er opfyldt. De resultater, 

en sektionsleder opnår, bliver ikke synlige og er derfor ikke målbare. 

Løsning 

Problematikken kan løses ved at oprette endnu et vertikalt led i strukturen, således at der oprettes et 

underprojektnummer for sektionens planlagte vedligehold. På underprojektnummeret bør sektionslederen 

kunne disponere. Således kan sektionslederen, når han realiserer en effektivisering, kontere de opgaver, han 

udfører for de frigjorte midler, på underprojektnummeret og overføre budget hertil fra projektnummer til 

afhjælpende vedligehold. Omkostningen kan så udskilles, når en sektionsleders effektiviseringsgrad for en 

given periode skal opgøres. 

Kontrolomkostning  

Løses problemet ikke, vil der opstå indirekte kontrolomkostninger fordi kontrolsystemet er ineffektivt. Det 

vil således ikke være muligt at spore om, sektionslederen har opfyldt resultatmålet, da effektiviseringer ikke 

kan måles. 

Ulempen ved at oprette et underprojektnummer, som sektionslederen har disponeringsret over og kan 

udskille er, at det øger risikoen for ”Gamemanship ved Data Manipulation”
24

. En sektionsleder vil have et 

incitament til kunstigt at forbedre performance ved at fjerne omkostninger fra de af resultatkontrollen 

omfattede projektnumre og i stedet flytte dem til underprojektnummeret, som ikke er omfattet. ”Data 

Manipulation” vil derved medføre indirekte kontrolomkostninger, da det ikke er værdiskabende, og 

muligheden i sig selv vil kunne skabe ”Negative attitudes”
25

 og utroværdighed omkring objektiviteten i 

resultatkontrollen.  

For at imødegå ”Negative attitudes” og noget af risikoen for ”Gamemanship” kan man indføre 

adfærdsrestriktioner, således at det er en anden person end sektionslederen, som står for den endelige 

bogføring på underprojektnumre. En sådan adfærdsrestriktion medfører i sig selv direkte 

kontrolomkostninger ved yderligere træk på ressourcetimer.  

Derudover vil oprettelsen af projektnummeret og den løbende ekstraadministration ved at uddrage 

omkostningerne af den periodevise opgørelse af resultater medføre en direkte kontrolomkostning. 

Kontrolomkostningerne må sammenholdes med gevinsten ved at indføre resultatkontrol. Dette behandles i 

senere afsnit, underspørgsmål 3.  

                                                      
24

 Management Control Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, S. 190 
25

 Management Control Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, S. 193 
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Opsummering 

I nedenstående figur opsummeres kontrolproblemet, mulige løsninger og mulige kontrolomkostninger. Der 

er tale om et enkelt kontrolproblem, som ret simpelt kan løses, men som også skal løses for at kunne 

implementere et resultatkontrolsystem i CAS. 

 

Figur 16 - Kontrolproblem, Løsning, Omkostninger. Viden om ønskede resultater US2 

Mulighed for indflydelse på resultater (Controllability) 

I afsnittet gennemgås flere relevante kontrolproblemer. Gennemgangen er illustreret ved relevante 

kontrolområder i figuren herunder. 

 

Figur 17 - Kontrolområder for Controllability US2 

Ansvarsstruktur for planlagt og afhjælpende vedligehold 

 Jævnfør afsnit om ”Nuværende budgetstruktur” er sektionslederen defineret som opgaveansvarlig for et 

givent vedligeholdelsesområde. Dette opgaveansvar giver fuld disponeringsret over en beløbsramme for 

afhjælpende vedligehold samt ansvar for de penge, som øremærkes af driftschefen til planlagt og oprettende 

vedligehold.  

Som det beskrives af Anders B. Møller i afsnittet ”Strategy Map”,”Det finansielle perspektiv”, vil man 

fremadrettet skulle flytte opgaver fra afhjælpende til planlagt vedligehold for at kunne effektivisere.  

Implementeres et resultatkontrolsystem med sammenligning til DFM benchmarking nøgletal, vil 

sektionslederen blive målt på hele vedligeholdelsesområdet og ikke blot på det afhjælpende vedligehold.  

Kontrolproblem Løsning Kontrolomkostning

Løses ikke
"Behavioral displacement" - der 

skabes ikke værdi

Direkte omkostninger til 

administration

"Gamemanship ved 

Datamanipulation" - ingen værdi

Direkte omkostninger til 

adfærdsrestriktion

Effektiviseringer i sektionen er ikke 

synlige Underprojektnummer til 

kvalitative tiltag i sektionen

Ansvarsstruktur 
for vedligehold 

Uforudsete, 
afhjælpende 

omkostninger 

Projekter, der 
afsluttes 

Indkøbsaftaler 
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At nøgletallene baserer sig på det fulde vedligeholdelsesområde giver mening, idet det må antages, at 

virksomheder har forskellige niveauer af henholdsvis planlagt, afhjælpende og oprettende vedligehold. De 

reelle omkostninger for et vedligeholdelsesområde vil derfor inkludere disse omkostninger. 

Der kan imidlertid opstå problemer i forbindelse med disponeringsretten og de penge, der allokeres fra en 

planlagt pulje. I interview med Business Controller
26

 uddyber Max Hunger: 

"Sektionslederen vil altid have nogle ønsker for sin sektion, som ikke kan opfyldes, hvis man kigger 

overordnet på hele driftsområdet i Campus Service." 

Der kan således være ønsker til planlagt vedligehold, som sektionslederne ikke kan få gennemført. Det er 

driftschefen, som alene disponerer over de planlagte midler, indtil de fordeles. Enkeltdisponeringerne sker på 

baggrund af sektionslederens ønsker, men det er ikke alle ønsker, der kan opfyldes, og det er driftschefen, 

der godkender enkeltdisponeringerne.  

Kontrolproblem 

Således vil sektionslederen kunne opleve at have forslag til effektiviseringer, som ikke bliver til noget, hvis 

driftschefen prioriterer til en anden sektionsleders fordel. Hvis disponeringen sker på et helt eller delvist 

subjektivt grundlag, kan sektionslederen opleve ikke at have kontrol over de omkostninger, han bliver holdt 

ansvarlig for. 

Løsning  

Sektionslederen bør tildeles en fast andel af den planlagte og oprettende beløbsramme til 

enkeltdisponeringer, som svarer til budgettets andel. Sektionslederen vil således opleve selv at kunne 

disponere over det planlagte vedligehold. Derved vil budget- og omkostningsstrukturen understøtte, at 

sektionslederne får mere indflydelse på de resultater, de holdes ansvarlige for. 

Kontrolomkostninger  

Hvis kontrolproblemet ikke løses, kan der opstå indirekte omkostninger i form af ”Negative attitudes” eller i 

form af ”Gamemanship ved datamanipulation”. De negative attituder kan opstå, hvis sektionslederen oplever 

ikke at kunne få gennemført fordelagtige effektiviseringstiltag, som vil forbedre omkostningsniveauet, og 

hvis han dermed bliver demotiveret. ”Datamanipulation” kan opstå ved, at sektionslederne spekulerer i at få 

projektforslag til at se mere fordelagtige ud, end de i virkeligheden er, for at sikre sig, at forslaget bliver 

gennemført. Således vil der kunne blive gennemført projekter, som ikke har en positiv business case, og som 

hæmmer effektiviteten i CAS. 

                                                      
26

 Se bilag ”Interviewskabeloner”, samt ”Analyse af interview med Business Controller” 
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I den nuværende struktur kan driftschefen disponere ud fra den planlagte ramme og prioritere de opgaver, 

som giver størst værdi for CAS. Ulempen ved den foreslåede løsning er, at midlerne bliver fastlåst til det 

givne vedligeholdsområde. Således vil der kunne blive foretaget vedligehold, som er fordelagtigt for den 

enkelte sektion, men ikke nødvendigvis det mest fordelagtige for CAS som helhed. Derved vil direkte 

kontrolomkostninger opstå som forskellen mellem den værdi, man kunne have opnået, og den værdi man 

rent faktisk har opnået.  

Sektionslederens styringsmuligheder for omkostningsniveau 

Sektionsledernes indflydelse på de kapacitetsomkostninger, som skal afholdes af den afhjælpende ramme, er 

overordnet set, at der er fri disponeringsret: 

I interview med Business Controller Max Hunger beskriver han budgetrammer og omkostningsregistrering 

for sektionslederen
27

. Således nævner han, at sektionslederen har lille indflydelse på omkostningsniveauet, 

fordi vedligeholdelsesniveauet bestemmes af ledelsen. Eksempelvis mener han, at der er en række 

materialestandarder, som sektionslederen skal efterleve.  

Denne betragtning er i modstrid til Anders B. Møllers beskrivelse af den frie disponeringsret
28

 

"Rammerne er til stede for, at sektionslederne har meget medindflydelse og selvbestemmelse på, hvordan 

sektionerne drives. Hvad medarbejderne udfører, hvad der indkøbes, og hvad der skal vedligeholdes." 

Således mener han, at den frie disponeringsret netop er til stede, og at sektionslederen ikke bliver begrænset 

på den måde, Max Hunger beskriver problemet. 

Kontrol med de uforudsete, afhjælpende omkostninger 

Når sektionslederne spørges om deres oplevelse af muligheden for at styre de omkostninger, svarer Anders 

Wang-Holm
 29

: 

"I et vist omfang kan jeg, men en stor del af det bliver fanget af fejlmeldesystemet, hvor vi skal udbedre 

defekte eller dårlige installationer." 

Han beskriver således, at en stor del af omkostningen opstår, fordi der indmeldes fejl fra brugerne på DTU, 

og at der er store omkostninger forbundet med håndteringen af disse fejl. Dette perspektiv underbygger 

Synne Remvig.  

                                                      
27

 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med sektionsledere s. 10, samt ”Analyse af interview med Business 

Controller” 
28

 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med Anders B. Møller, s. 7.  
29

 Se bilag ”Interviewskabeloner” Interview med sektionsledere s. 10, samt Analyse af Interview med sektionsledere” 
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Kontrolproblem 

Anders Wang-Holm og Synne Remvig mener, at når de skal afhjælpe alle problemer inden for deres sektion, 

har de en forringet mulighed for at kontrollere omkostningsniveauet. Det, at der er tale om afhjælpende 

vedligeholdsdrift, er altså i sig selv et kontrolproblem, fordi sektionslederne ikke mener, de fuldt ud kan 

kontrollere niveauet af fejlmeldinger.  

I interview med business controller uddyber Max Hunger:  

"Den største del af udgifterne til afhjælpende vedligehold er fejlmeldinger, men der kan naturligvis også 

være udgifter, som er årligt tilbagevendende."  

Således bekræfter han altså sektionslederne i deres opfattelse, at fejlmeldinger udgør en større del af 

omkostningerne i de enkelte sektioner. 

Løsning 

I dag vurderer sektionslederne budget og omkostninger i den afhjælpende drift i forhold til afsat 

beløbsramme. Dette fremgår af ”Eksempel på sektionslederrapport – opgavebudget” tidligere i afsnittet.  

For at øge styringsdybden i den afhjælpende drift kan sektionslederne arbejde med budgetteringsmetoden 

”Antal belastningsenheder x gennemsnitspris pr. belastningsenhed”
30

. Denne metode udmærker sig ved en 

større styringsdybde, idet den også tager højde for kapacitetstræk som grundlag for budgetteringen.  

Belastningsenheden kan repræsenteres af antal fejlmeldinger, idet der er stort ledelsesmæssigt fokus på netop 

fejlmeldinger og reaktionstid. Dette fremgår for eksempel af delafsnittet under ”Strategy Map” -”Kvalitet - 

tid og troværdighed”. CAS’ ledelse mener, at man skal levere hurtigt på fejlmeldinger, således at 

forskningsresultater ikke forsinkes unødigt. 

Derudover beskriver Max Hunger og sektionslederne ovenfor fejlmeldinger som en omkostningsdriver for 

det afhjælpende vedligehold. 

I implementeringen af denne budgetteringsmetode bør man være tro mod den simple organisationsmodel, 

som er et krav fra ledelsens side jf. delafsnittet under ”Strategy Map” - ”Delkonklusion for operationalisering 

af Strategy Map”. Man må i den eksisterende økonomistruktur implementere et analyseværktøj for 

sektionslederen, hvor en gennemsnitlig fejlmelding inden for et givent område er prissat. Man kan for hvert 

vedligeholdelsesområde oprette et projektnummer til afhjælpende vedligehold for henholdsvis fejlmeldinger 

og andet afhjælpende vedligehold, således at sektionslederen vil kunne adskille den del af økonomien, der 

vedrører fejlmeldinger fra den del, der ikke vedrører fejlmeldinger. 

                                                      
30

 ”Virksomhedens økonomistyring”, 3. udgave 4. oplag, Michael Anders & Carsten Rohde, Jurist- og 

Økonomforbundets forlag, 2007. S. 125, 
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Sektionslederen vil med denne løsning bedre kunne spore tiltag, som skal effektivisere omkostningen per 

fejlmelding og derved også opstille et mere kvalificeret budget. Ligeledes vil sektionslederen ved at 

synliggøre omkostningen have bedre mulighed for indflydelse på resultatet. 

Kontrolomkostning  

Hvis kontrolproblemet ikke blive løst, kan det medføre indirekte omkostninger gennem ”Negative attitudes”, 

fordi sektionslederen således vil opleve ikke at være herre over omkostningsniveauet i sektionen. Det virker 

demotiverende på sektionslederen, at resultatmålet baseres på disse omkostninger. 

Der vil være en række direkte kontrolomkostninger ved at indføre løsningen som nævnt ovenfor. Dels er der 

den løbende beregning af gennemsnitspris per fejlmelding, det kræver flere ressourcer i CAS: en ressource, 

der løbende kan trække rapporterer i fejlmeldingssystemet og en ressource, som løbende kan udregne og 

kvalificere en gennemsnitpris per fejlmelding. Dels skal hver sektionsleder bidrage med at udregne en 

gennemsnitpris per fejlmelding, og sektionslederen og hans medarbejdere skal uddannes i at 

omkostningsregistrere korrekt, herunder også tidsregistrere på korrekt projektnummer.  

Kontrol med omkostninger for projekter som afsluttes 

I relation til, at de kontrollerede sektionsledere skal have indflydelse på sektionens omkostninger, fortæller 

Allan Egetoft
31

, at omkostninger, der skulle være afholdt af større investeringsprojekter, nogle gange ender i 

driftens afhjælpende vedligehold. Dette skyldes, at nogle projekter ikke bliver helt færdiggjort. Når en kunde 

opdager de fejl, der ikke er afhjulpet i projektet, henvender han sig til de relevante sektioner. For at CAS 

ikke skal få utilfredse kunder, er den relevante sektion derpå nødt til at afhjælpe fejlen. 

Kontrolproblem 

Af DTU’s hjemmeside
32

 fremgår det: 

”DTU investerer i disse år i en ambitiøs udvikling af universitetets infrastruktur. Investeringerne omfatter 

vidtgående renovering, ombygning og nybyggeri, som vil finde sted i særdeleshed på DTU Lyngby Campus 

og DTU Risø Campus.” 

Således er der planlagt betydelige projekter, som afsluttes i løbet af den næste årrække. Dette gør Allan 

Egetofts bekymring særligt relevant, da man i CAS de kommende år vil aflevere en række færdige byggerier 

til CAS Drift. Hvis byggerierne ikke færdiggøres i tilstrækkelig grad, og hvis de kommende brugere indgiver 

et øget antal fejlmeldinger til sektionerne, vil omkostningsniveauet stige. Disse omkostninger vil sektionerne 

blive nødt til at afholde, hvis økonomien i projekterne er brugt op, og der ikke tildeles ekstraordinære midler. 

                                                      
31

 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 
32

 Se hjemmeside http://www.dtu.dk/Om-DTU/Praktisk-information/Campusudvikling 
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Således kan sektionslederne opleve at blive demotiverede, da de trods effektiviseringstiltag ikke kan mindske 

omkostningsniveauet og nå i mål i en resultatkontrol. 

Løsning 

Problemet kan løses ved, at CAS’ ledelse afsætter ekstraordinære midler til netop disse projektopgaver. 

Omkostningsforbruget må ikke belaste de respektive vedligeholdelsesområder, da det ikke er en del af 

normal bygningsdrift, men et resultat af manglende økonomi i projekterne.  

Kontrolomkostning  

Løses problemet ikke, kan det medføre indirekte omkostninger i form af ”Negative attitudes” hos 

sektionslederen. Sektionslederen vil blive belastet af omkostninger, som ikke burde  afholdes af sektionen, 

og han vil dermed blive demotiveret i forhold til et opstillet resultatmål. 

Der vil være direkte omkostninger forbundet med, at CAS’ ledelse skal administrere disse ekstraordinære 

midler.  

Den projektleder, som har ansvar for projektet, har incitament til at overholde budgettet, og projektlederen 

vil derfor ikke være interesseret i at bede om ekstra midler. Modsat har sektionslederen incitament til at 

fjerne omkostninger fra budgettet. Her kan opstå indirekte omkostninger ved ”Gamemanship ved ”Data 

Manipulation”
33

 på grund af de modsatrettede interesser mellem sektionsleder og projektleder.  

De modsatrettede interesser kan ligeledes betyde flere direkte omkostninger, fordi CAS’ ledelse skal blive 

enige om, at der skal tildeles ekstraordinære projektmidler, eller om det er en omkostning, der skal belaste 

sektionslederens vedligeholdelsesområde. 

Indkøbsaftaler 

I ”Interview med sektionsledere”
34

 spørges om følgende: ”Er de rigtige rammer til stede for, at du kan sikre, 

at arbejdet i sektionen udføres og indkøbes mest muligt effektivt?”  

Af interview med sektionslederne
35

 fremgår det, at indkøbsaftaler indgås af DTU’s centrale indkøbsafdeling. 

Der er bred enighed blandt sektionslederne om, at de priser, der findes i indkøbsaftalerne, ofte er højere end 

de priser, sektionslederne selv har forhandlet med en given leverandør. Synne Remvig og Michael Kruse 

Jepsen uddyber, at der også kan være problemer med produktsortiment og produktkvalitet i de 

indkøbsaftaler, der er indgås centralt.  

                                                      
33

 Management Control Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, s. 190 
34

 Se bilag ”Interviewskabeloner” interview med sektionsledere s. 10 
35

 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 
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Sektionslederne svarer altså uafhængigt af hinanden, at priserne ikke er attraktive i de indkøbsaftaler, som 

DTU’s centrale indkøbsafdeling er ansvarlig for. Samtidig er sektionslederne principielt bundet til at bruge 

aftalerne. 

Kontrolproblem 

Derved indskrænkes sektionslederens mulighed for at øve indflydelse på indkøbspriser og 

omkostningsniveau. 

Løsning 

Det bør undersøges, i hvilken grad sektionslederne rent faktisk har mulighed for indflydelse på 

indkøbsaftalerne. Det bør være tydeligt for sektionslederen, at de opnår en besparelse ved samme 

kvalitetsniveau, hvis de benytter de indkøbsaftaler, som en central indkøbsaftale stiller til rådighed. 

Dette problem kan ikke løses i den eksisterende omkostningsstruktur, men det bør belyses for at efterleve 

kravene til en effektiv resultatkontrol og særligt i forbindelse med sektionslederens indflydelse på de 

resultater, der opnås. 

Kontrolomkostninger ved proces og arbejdsgang 

Når priserne opfattes som højere end de priser, man selv kan opnå, kan det skabe indirekte omkostninger ved 

”Negative attitudes”. Det har altså en demotiverende effekt for sektionslederen, når han får indskrænket sin 

mulighed for at påvirke omkostningsniveauet fra centralt hold. Der kan også være direkte omkostninger ved 

ikke at belyse kontrolproblemet. For eksempel kan sektionslederens ”Negative attitudes” til indkøbsaftaler få 

ham til at overse de indkøbsaftaler, som rent faktisk er mere fordelagtige end de tilbud, han selv har 

indhentet. 

Ved løsning af kontrolproblemet igangsættes en kommunikations- og arbejdsproces mellem CAS og den 

centrale indkøbsafdeling for at sikre, at der skabes en værdi for CAS’ sektioner, når større indkøbsaftaler 

indgås. Denne proces vil afføde direkte omkostninger hos både CAS og indkøbsafdelingen. 
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Opsummering 

I nedenstående figur opsummeres kontrolproblemer, mulige løsninger og mulige kontrolomkostninger, der 

relaterer sig til ”Controllability”. Der er tale om fire kontrolproblemer, som med et vist ressourcetræk kan 

blive løst. Det kræver dog, at man i nogle tilfælde skal samarbejde med andre dele af DTU, og således kan de 

ikke alle håndteres internt i CAS. 

 

Figur 18 - Kontrolproblem, Løsning, Omkostninger. Controllability US2 

  

Kontrolproblem Løsning Kontrolomkostning
"Negative attitudes" - kan ikke 

få gennemført fordelagtige 

tiltag

"Datamanipulation" - der 

gennemføres 

værdidestruerende planlagt 

vedligehold

Sektionslederen får 

disponeringsret over 

planlagt vedligehold

Direkte omkostninger - 

indskrænket prioritering 

skaber/hæmmer effektiv 

anvendelse af midler

Løses ikke
"Negative attitudes" - 

demotiverede sektionsledere

Øge styringsdybde ved 

budgettering af pris per 

fejlmelding

Direkte omkostninger ved øget 

løbende ressourcetræk i CAS

Løses ikke
"Negative attitudes" - 

demotiverede sektionsledere

Direkte omkostninger ved 

administration af ekstramidler

"Gamemanship" ved 

modsatrettede interesser

"Negative attitudes" - 

demotiverede sektionsledere

Direkte omkostninger - der ses 

bort fra fordelagtige 

indkøbsaftaler

Kommunikations- og 

arbejdsproces i samarbejde 

med central 

indkøbsafdeling

Direkte omkostninger ved 

ressourcetræk

Centralt indgåede indkøbsaftaler

Løses ikke

Effektivitetsforslag fra 

sektionsledere udmøntes ikke og 

er af subjektiv vurdering

Ekstraordinære midler til 

uafsluttede projekter

Løses ikke

Omkostninger ved fejlmeldinger 

udgør betydelige omkostninger

Omkostninger fra større 

investeringsprojekter



Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) 

Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley 

Side 47 af 81 

 

Mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt 

I afsnittet gennemgås to relevante kontrolproblemer. Gennemgangen er illustreret ved relevante 

kontrolområder i figuren herunder. 

 

Figur 19 - Kontrolområder, mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt US2 

”Beregnede afskrivninger som udtryk for afskrivninger pr. periode”
36

 

For at skabe et billede af det reelle omkostningsniveau i en given sektion vil det være relevant at indeholde 

omkostninger i form af afskrivninger på investeringer, som udføres i vedligeholdelsesområdet.  

I henhold til beskrivelsen af nuværende økonomimodel forklarer Max Hunger, at afskrivninger ikke opgøres 

som en del af CAS’ regnskab, men alene håndteres centralt af DTU. Dette svarer i øvrigt til, hvordan man i 

DFM Netværk og benchmarking har valgt at håndtere denne type af omkostninger. 

At man i CAS ikke opgør afskrivninger, giver et kontrolproblem ved måling af sektionslederens resultater. 

Det vil fjerne muligheden for at måle sektionslederens resultater effektivt. 

Problemet er, at investeringsrammerne strukturelt er på lige fod med planlagte og oprettende midler. Som 

Max Hunger beskriver det
37

, kan investeringsmidlerne fordeles af driftschefen til de sektioner, hvor han 

mener, at investeringerne er mest værdiskabende for CAS.  

Kontrolproblem - Sektionslederens incitament  

Sektionslederen har således adgang til midler, der kan effektivisere og forbedre driften, uden at de tilhørende 

omkostninger belaster vedligeholdelsesområdet og de resultater, sektionslederen skal opnå.  

Hvis man i en resultatkontrol måler sektionslederens evne til at effektivisere, vil der være et incitament til at 

få udmøntet flest mulige projekter fra investeringsrammerne. Ligeledes vil sektionslederen have et 

incitament til at få gennemført projekter, som ikke giver værdi til CAS. Som fagansvarlig for 

vedligeholdelsesområdet vil netop sektionslederen have en mulighed for at skjule, at projekterne ikke skaber 

værdi.  

                                                      
36

 ”Virksomhedens økonomistyring”, 3. udgave 4. oplag, Michael Anders & Carsten Rohde, Jurist- og 

Økonomforbundets forlag, 2007, s. 122-123 
37

 Se bilag ”Analyse af interview med Business Controller” 
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I diskussionen her afgrænses der fra at diskutere hensigtsmæssighed i ansvarsstruktur, da problemstillingen 

er identisk med og behandles i afsnittet ”Ansvarsstruktur for planlagt og afhjælpende vedligehold”. 

Kontrolproblem - Validitet af nøgletal fra Dansk Facility Management benchmarking 

At DFM netværk og benchmarking ikke registrerer afskrivninger, udgør også et kontrolproblem i relation til 

måling af omkostninger. En given virksomhed i DFM benchmarking kan foretage investeringer, der 

reducerer løbende driftsomkostninger i drifts- og vedligeholdelsesområdet. Derved vil virksomheder med et 

højere niveau af investeringsomkostninger få et mere fordelagtigt nøgletal målt i kroner per kvadratmeter. 

Det tal, som sektionslederen bliver målt på, kan således have et niveau, som ikke afspejler virkeligheden, og 

som sektionslederen ikke bør sammenholde sit nøgletal med. 

Validiteten af nøgletallene er derved forringet, da den kausale sammenhæng mellem kvadratmeter og 

omkostninger udvandes af endnu en parameter: faktor for investeringsniveau.  

Løsning 

For at forhindre sektionslederens mulighed for og incitament til at gennemføre projekter, der ikke er 

værdiskabende, bør man i CAS’ økonomimodel søge at få implementeret ”Beregnede afskrivninger som 

udtryk for afskrivninger pr. periode”. Derved vil man indeholde omkostninger afskrivninger og løse 

ovennævnte kontrolproblem med sektionslederens incitament til at prioritere at få penge fra 

investeringsrammen over almindelige driftsmidler. 

Løsningen på det ene kontrolproblem leder således til det andet kontrolproblem om validitet af nøgletal. Da 

afskrivninger ikke er en del af de driftsomkostninger, der ligger til grund for DFM benchmarking, er man 

nødt til at få DFM benchmarking til at indføre ”Beregnede afskrivninger som udtryk for afskrivninger pr. 

periode” i grundlaget for ind- og uddata i rapportering af nøgletal. Løses denne problematik ikke, vil 

tilføjelsen af afskrivninger i CAS’ økonomimodel medføre endnu et kontrolproblem, når man skal 

sammenligne nøgletallene fra DFM benchmarking. 

Kontrolomkostninger  

Indføres resultatkontrol på det omkostningsgrundlag, der er i dag, vil der være en stor risiko for, at 

sektionslederen vil benytte sig af ”Gamemanship” i form at ”Data management”. Det vil skabe en indirekte 

omkostning, fordi sektionslederen har incitament til at søge at få gennemført projekter, som ikke giver nok 

værdi for CAS i relation til investeringssummen. Således vil CAS kunne ende med at belønne 

sektionslederne for at gennemføre projekter, som hæmmer effektiviteten i sektionen.  

Der vil ligeledes være indirekte kontrolomkostninger, fordi sektionslederne kan rejse spørgsmål ved 

validiteten af de nøgletal, de skal sammenlignes med hos DFM benchmarking. Da datagrundlaget kan være 

påvirket af medlemsvirksomhedernes investeringsniveau, vil det give sektionslederen anledning til at stille 
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spørgsmål ved seriøsiteten af resultatkontrollen. Det vil kunne medføre ”Negative attitudes” hos 

sektionslederne i forhold til de opstillede mål. 

Indføres løsningen på kontrolproblemet ved at implementere ”Beregnede afskrivninger som udtryk for 

afskrivninger pr. periode” både i CAS og i DFM benchmarking, vil der også være nogle 

kontrolomkostninger forbundet hermed. Der er direkte omkostninger for CAS ved at inkludere afskrivninger 

i regnskabet, og for DFM benchmarking ved at skulle indsamle flere data og tilpasse IT-systemet. DFM 

benchmarking skal ligeledes bruge ressourcer på at sikre, at de økonomiske strukturer i håndtering af 

afskrivninger ensrettes på tværs af medlemsvirksomhederne. 

Hvis man indfører resultatkontrol, vil de indirekte omkostninger for CAS formentlig overstige de direkte 

omkostninger. Det taler for at implementere løsningen.  

Det er mere usikkert, hvordan man i DFM netværk og benchmarking vil håndtere problemet, og om man ser 

de samme indirekte omkostninger ved medlemsvirksomhedernes anvendelse af nøgletal i dag. 

Omkostning ved ændring i størrelse af ejendomsmassen på Lyngby 

Når Max Hunger i ”Interview med businesscontroller
38

” spørges om sammenhængen mellem antal 

kvadratmeter og omkostningsniveau, svarer han, at der vil være en væsentlig sammenhæng, men at den vil 

være eksponentielt aftagende. Dermed menes, at den marginale pris pr. kvadratmeter er billigere, fordi en vis 

grundkapacitet af ejendomsdrift fungerer som en fast omkostning. Således ses en sammenhæng mellem 

driftsomkostninger og kvadratmeter.  

Kontrolproblem 

Det vil være en fordel for sektionslederne, hvis antallet af kvadratmeter stiger og omvendt en ulempe, hvis de 

falder. I følge Anders B. Møller
39

 er der 400.000 kvadratmeter på Lyngby Campus i dag. Der skal altså 

relativt meget nybyggeri eller nedrivning til for at effekten af, at der ikke er en lineær sammenhæng, udgør et 

reelt kontrolproblem.  

Kontrolomkostninger 

Hvis man ønsker at løse kontrolproblemet helt, skal man finde en driver, som bedre repræsenterer den 

samlede driftsomkostning. Den opgave kan kun løses ved en større, kvantitativ, statistisk analyse af 

forskellige drivere for omkostninger i CAS og andre Facility Management organisationer. En sådan analyse 

vil medføre væsentligt højere, direkte kontrolomkostninger end de indirekte omkostninger, den vil kunne 

medføre for sektionslederen, fordi der netop er en sammenhæng i størrelsen af omkostninger og antallet af 

kvadratmeter. 

                                                      
38

 Se bilag ”Interview skabeloner” Interview med Business Controller s. 10 
39

 Se bilag ”Analyse af interview med Anders B. Møller” 
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Opsummering 

I nedenstående figur opsummeres kontrolproblemer, mulige løsninger og mulige kontrolomkostninger, der 

relaterer sig til at måle kontrollerbare resultater effektivt. Afsnittet afdækker en særligt væsentlig 

kontrolomkostning, nemlig at afskrivninger ikke registreres, hverken i CAS regnskab, eller i nøgletallene for 

DFM-benchmarking. Der vil være væsentlige indirekte omkostninger ved ikke at implementere afskrivninger 

i datagrundlaget til en resultatkontrol, baseret på nøgletalsbenchmarking. Derudover sætter de manglende 

afskrivninger spørgsmålstegn, ved validiteten af eksisterende nøgletal, hvorfor det er et område der bør 

adresseres. 

 

Figur 20 - Kontrolproblem, Løsning, Omkostninger. Mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt US2 
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Delkonklusion US2 

CAS’ økonomimodel er konstrueret i henhold til DFM benchmarking og de ind- og uddata i form af nøgletal, 

som findes. I analysen ovenfor fremgår det, at en række kontrolproblemer skal belyses, før økonomimodellen 

kan understøtte en effektiv resultatkontrol. Der er både strukturelle kontrolproblemer ved CAS’ 

økonomimodel og kontrolproblemer der specifikt nævnes af de ansvarlige sektionsledere. 

Kontrolproblemerne kan blandt andet belyses ved at indføre flere af metoderne til direkte budgettering af 

kapacitetsomkostninger. Særligt kan det nævnes, at afskrivninger i dag ikke er en del af hverken CAS’ 

regnskab eller DFM benchmarkings nøgletal, og at dette vil medføre en række væsentlige, indirekte 

kontrolomkostninger. 

Før man i CAS indfører et resultatkontrolsystem baseret på nøgletalsbenchmarking via DFM, bør man 

gennemgå CAS’ økonomimodel i henhold til analysen og tilpasse omkostningsstrukturen. Man bør således 

søge at imødegå de væsentligste direkte- og indirekte kontrolomkostninger, der vil opstå, hvis CAS indfører 

resultatkontrolsystemet på eksisterende grundlag. 
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Hvordan kan nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol forbedre 

effektivitet i CAS? 

I dette afsnit gennemgås, hvordan man i CAS kan implementere et omkostningseffektivt 

resultatkontrolsystem med udgangspunkt i DFM benchmarking nøgletal. 

Analysen tager udgangspunkt i teori om resultatkontrol, jf. afsnittet ”Teori”. 

Først må det bestemmes, hvilke mulige effektivitetsforbedringer man kan opnå i CAS Drift. Dette gøres med 

udgangspunkt i CAS-ledelsens operationalisering af det strategiske tema i afsnittet Strategy Map og 

sektionsledelsens input.  

Derefter må det analyseres, om nøgletal fra DFM benchmarking i resultatkontrol kan bidrage til at skabe 

disse effektivitetsforbedringer.  

Sidst må det bestemmes, hvilket incitamentsystem der skal ligge til grund for resultatkontrollen, således at 

der skabes den rette motivationseffekt. 

 

Figur 21 - Proces for gennemgang af underspørgsmål 3 

Mulige effektivitetsforbedringer i CAS 

For at afklare, om det at indføre en resultatkontrol i CAS kan skabe værdi ved effektivisering, undersøges 

det, hvad CAS-ledelsen ser af effektiviseringspotentiale, og hvad man i sektionsledelsen ser af 

effektiviseringsmuligheder. Dette gøres i henhold til figuren nedenfor. 

 

Figur 22 - Mulige effektivitetsforbedringer 
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Økonomiens omfang 

Der er afgrænset fra at behandle yderlige sektioner end El, VVS, Bygninger samt Park & Vej. 

Denne afgræsning tilsidesættes i sammenhæng med økonomiens omfang.  

CAS anvender ca. 620 mio. kr. på løn og drift om året
40

. Hvis resultatkontrol ved hjælp af 

nøgletalsbenchmarking implementeres i alle sektioner i CAS, er den mulige gevinst således resultatet af det 

mer-output, som kan genereres af samtlige 620 mio. kr..  

Derved er afgrænsningen til de fire nævnte sektioner i denne sammenhæng ikke relevant, da afgræsningen 

alene er gjort, fordi sektionernes kerneopgaver er udgangspunktet i størstedelen af aktiviteten under CAS’ 

driftsherre i henhold til CAS organisationsdiagram (figur 2). 

CAS’ Ledelse 

I afsnittet ”Effektivitet” under ”Strategy Map, Det finansielle perspektiv”, beskrives, hvilke tiltag CAS-

ledelsen ser som mulighed for at effektivisere ejendomsdriften. Her nævnes blandt andet, at man fremadrettet 

kan arbejde med at finde et niveau for in- og outsourcing, og at man kan flytte afhjælpende driftsopgaver til 

planlagte driftsopgaver. 

Planlægning af vedligehold: I Interview med Anders B. Møller – ”Strategy Map, Nøgletal og 

Belønningstruktur” eksemplificeres værdien af at flytte opgave fra afhjælpende til planlagt vedligehold
41

:  

"Hvis man nu planlægger at skifte to kølekompressorer til næste år, og den ene ellers var brudt sammen i 

året. Så har man flyttet et ikke tilsigtet nedbrud til to planlagte vedligehold…Kunderne får en øget kvalitet, 

da vi har planlagt det, men udgiften er den samme, måske er udgiften endda mindre, fordi man ikke skal 

betale overtid." og  

"Ideen er, at jeg på sigt gerne ser, at det afhjælpende vedligehold konverteres over på noget mere planlagt 

vedligehold, så vores fejlmeldinger skal falde på sigt…” 

 Hvis man undgår nedbrud ved at planlægge mere af det afhjælpende vedligehold, vil det betyde, at man 

f.eks. slipper for at betale overtid. Dette vil reducere omkostningen per gennemsnitlig vedligeholdsopgave. 

Samtidig vil der være en kvalitetsforbedring, fordi kunden ikke oplever noget nedbrud og slipper for at bruge 

tid på at fejlmelde og blive forsinket med forskningen. Derved vil effektiviseringsområdet også biddrage til 

CAS-ledelsens ønske om at ”maksimere kvalitet og værdi.
42

”  

                                                      
40

 Se bilag ”CAS økonomimodel Budget_2013_DFM” 
41

 Se bilag ”Analyse af interview med Anders B. Møller” 
42

 Jf. afsnittet ”Effektivitet”, under ”Strategy Map”, ”Det finansielle perspektiv” 
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Sektionsledelsen 

I interview med sektionsledere
43

 nævner Synne Remvig, at der er mange områder i CAS, hvor man kan opnå 

et bedre resultat ved at gennemføre en ændring. Det kunne for eksempel være:   

Sourcing: I interview med sektionsledere nævner både Anders Wang-Holm og Allan Egetoft insourcing som 

et effektiviseringspotentiale: 

Allan Egetoft eksemplificerer:  

"Hvis vi kan have beskæftiget medarbejderne fuld tid, og de er effektive i den tid de er her, og så bruge 

eksterne håndværkere til at håndtere udsving i arbejdsmængden…det kunne jeg godt se som en 

effektiviseringsmulighed…det kan godt ske vi skulle være en 2-3 mand mere." 

Anders Wang-Holm nævner ligeledes, at der ved insourcing kan spares penge for DTU og opnås bedre 

resultater, da der mangler en bredere kompetenceportefølje i sektionen. 

Sektionslederne fra El og VVS mener således ikke, at der er det rigtige niveau af DTU-ansatte i forhold til 

eksternt ansatte. Der er der altså et effektiviseringspotentiale, som sektionslederne kan søge at udnytte 

gennem dialog med CAS Driftschef.  

Når Synne Remvig og Michael Kruse Jepsen spørges om effektiviseringspotentiale, nævner de ikke 

insourcing. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om et generelt effektiviseringspotentiale for hele CAS.  

Driftsplan i Park & Vej: I interview med sektionsledere
44

 forklarer Michael Kruse Jepsen, at man i 

øjeblikket arbejder på at indføre en driftsplan i Park & Vej. Driftsplanen skal understøtte, at man i Park & 

Vej får kortlagt opgavernes omfang, f.eks. gennem opmåling af arealer, hvor der slås græs. Således kan man 

som Michael Kruse Jepsen nævner: 

"…indhente nogle mere skarpe tilbud, hvis vi skal have eksterne til at løse opgaven" 

Således er der et potentiale i at indkøbe de eksterne ydelser billigere og derved øge effektiviteten ved at få 

mere for de samme midler. 

Herudover skal driftsplanen beskrive arbejdsgange, således at medarbejdere med udgangspunkt heri kan 

tilrettelægge de daglige opgaver mere effektivt og øge effektiviteten uden at gå på kompromis med 

kvaliteten.  

Der arbejdes ikke på samme måde med en driftsplan i andre sektioner. Et uudnyttet effektiviseringspotentiale 

kan således være, at alle andre sektioner med udgangspunkt i Park & Vejs model for en driftsplan udarbejder 

samme plan som en yderligere operationalisering af udviklingsplanen. 
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 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 
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 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 



Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) 

Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley 

Side 55 af 81 

 

Sammenfald 

Planlægning af vedligehold: I afsnittet ”Kontrol med de uforudsete, afhjælpende omkostninger” i 

besvarelsen af underspørgsmål 2 konkluderes det, at antallet af fejlmeldinger er en omkostningsdriver for 

afhjælpende vedligehold. Således er der en sammenhæng mellem CAS-ledelsens syn på 

effektiviseringspotentiale jævnfør ovenfor og Business Controllers samt sektionsleders syn på fejlmelding 

som omkostningsdriver, som det er analyseret i behandlingen af underspørgsmål 2. 

Sourcing: Der er sammenfald, da både sektionsledere og CAS’ ledelse ser niveau af sourcing som 

effektiviseringspotentiale. Således er der enighed om, at der er mulighed for at ændre på andelen af interne i 

forhold til eksterne håndværkere.  

Driftsplan: Driftsplanen, som skal forstås som en yderligere deloperationalisering af driften, og den 

udviklingsplan, som CAS-ledelsen udarbejder, er værktøjer til at skabe den effektivitet, som er skrevet ind i 

CAS’ Strategy Map. Således er der sammenhæng mellem Michael Kruse Jepsens syn på mulige 

effektiviseringsområder og den måde, hvorpå CAS’ ledelsen beskriver proces og kompetence. 

Opsummering af effektiviseringspotentialer 

Nedenstående figur illustrerer således en række effektiviseringspotentialer i CAS. 

Effektiviseringspotentialerne er ikke kvantificeret, da sektionslederne enten ikke er startet med 

implementering af de mulige tiltag eller er nået langt nok. Man kan dog konkludere, at der alene for de fire 

adspurgte sektionsledere og  CAS-ledelsens vedkommende er identificeret udviklingstiltag, som kan spare 

CAS ressourcer. De nævnte effektiviseringspotentialer kompromitterer ikke kvaliteten, men skaber 

tværtimod mere kvalitet og maksimerer værdien for kunden. 

 

Figur 23 -Effektiviseringspotentialer i CAS 
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Den effektive resultatkontrol og kontrolomkostninger 

For at analysere, om man kan implementere en effektiv resultat kontrol med udgangspunkt i 

nøgletalsbenchmarking, gennemgås i afsnittet ”Teori” beskrevne kriterier for en effektiv resultatkontrol. 

Gennemgangen følger emnerne angivet i figuren nedenfor. 

For at belyse emnet fra flere vinkler, vil empiri fra af interviews med Eva Kartholm, CAS’ Ledelse og med 

sektionsledere blive inddraget. Det bør afklares, om nøgletalsbenchmarking kan bruges i resultatkontrollen, 

hvordan og med hvilke udfordringer og fordele. 

Gennemgangen vil ligeledes anvende teori om kontrolomkostninger, således at det er muligt at tage samlet 

stilling til omkostningseffektiviteten ved resultatkontrollen. 

 

Figur 24 - Mulige effektivitetsforbedringer 

Viden om ønskede resultater 

For at opnå en effektiv resultatkontrol skal CAS-ledelsen jf. afsnittet ”Teori” vide, hvilke resultater man 

ønsker, at CAS Drift skal opnå. Resultaterne skal være så specifikke, at ledelsen kan kommunikere dem klart 

til de målte, og resultaterne skal være kongruente med CAS’ strategi.  

Nøgletal fra DFM benchmarking 

Som udgangspunkt forstås nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol som en sammenligning mellem CAS’ 

specifikke nøgletal fra DFM benchmarking og et gennemsnitstal for alle medlemsvirksomheder i DFM 

benchmarking. Således er et resultatmål, der baserer sig på nøgletal fra DFM benchmarking, en beskrivende 

variabel for CAS’ omkostningsniveau i forhold til gennemsnittet. Nøgletalsbenchmarking kan også være et 

udtryk for en sammenligning mellem enkelte medlemsvirksomheders nøgletal eller en sammenligning af 

processer, arbejdsgange, organisatoriske strukturer m.v. Således kan nøgletalsbenchmarking bruges som 

inspirativt grundlag for effektivisering eller kvalitetsforbedring. 

I interview med CAS-ledelsen
45

 udtrykker Jacob Steen Møller, at CAS skal kunne dokumentere, at man løser 

driftsopgaven mere effektivt end nogen andre. Således kan nøgletalsbenchmarking bidrage til den type 

dokumentation. I udgangspunktet er et nøgletal målt i kroner på kvadratmeter let at kommunikere og forstå. 

Den del udgør således ikke et kontrolproblem for CAS. 
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Kongruens 

Der er en sammenhæng mellem at forbedre et nøgletal i kroner pr. kvadratmeter og øge effektiviteten i CAS. 

I henhold til CAS’ Strategy Map med Balanced Scorecard (CAS BSC) er det et mål at øge effektiviteten og 

maksimere kvaliteten. Således er der sammenhæng til den strategiske målsætning om at øge effektiviteten i 

CAS.  

Kontrolproblem 

Nøgletallet leder ikke sig selv til den strategiske målsætning om at maksimere kvalitet. 

Når Anders B. Møller spørges om anvendelse af nøgletalsbenchmarking, uddyber han den problematik
46

: 

"Man vil fokusere på at ramme det mål, man bliver målt på. Således vil man gøre ting, som ikke giver værdi 

for DTU. Man vil måske slække på noget vedligeholdelse eller bruge mindre tid på dokumentation af 

installationer." 

Anders Møller mener altså, at hvis man bliver målt ensidigt på baggrund af DFM nøgletal, vil det flytte 

fokus fra andre kritiske områder som f.eks. vedligehold. Der er således et væsentligt kontrolproblem, da der 

ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem implementering af nøgletalsbenchmarking som måltal i CAS og 

de strategiske mål.  

Løsning 

For at løse problemet kan man inddrage tærskelværdier for kvalitet i resultatkontrollen. Man kan med fordel 

tage udgangspunkt i CAS-ledelsens operationalisering af strategien fra afsnittet ”Balanced Scorcecard og 

relevante KPI’er” under ”Strategy Map” (CAS BSC). 

CAS BSC er et relevant uddrag af de resultatmålekategorier, hvis niveau sektionslederne bør stræbe efter at 

forbedre eller bibeholde. 

Anders B. Møller nævner som eksempel, at man kan slække på vedligeholdelsesniveauet. Således kan 

værdien af de aktiver, som er omfattet af en given sektionsleders område, værdiansættes i sammenhæng, med 

den periodevise resultatkontrol i henhold til det finansielle mål for kvalitet i CAS BSC. Således kan det være 

et krav, at værdien af den ansvarlige sektionsleders aktivmasse skal bibeholdes eller reduceres med et vist 

antal procent. 
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 Se bilag ”Analyse af interview med Anders B. Møller” 
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En anden kvalitets- og effektivitetsindikator fra CAS BSC, som kan relateres til vedligeholdelsesniveauet, er 

antal fejlmeldinger. Det må antages, at antallet af fejlmeldinger fra kunderne stiger, hvis 

vedligeholdelsesniveauet falder. Et resultatmål kan derfor være, at antallet af fejlmeldinger ikke må stige. 

Det er derfor er muligt at bruge kvalitetsindikatorer fra CAS BSC til at understøtte og underbygge 

resultatkontrolsystem ved nøgletalsbenchmarking. Af øvrige forretningskritiske kvalitetsindikatorer kan 

nævnes, at responstiden pr. fejlmelding skal bibeholdes eller nedbringes, således at forskningsresultaterne 

ikke kompromitteres af et resultatmål for effektivisering. 

Kontrolomkostninger 

Hvis man anvender nøgletalsbenchmarking som eneste del af en resultatkontrol, kan der opstå indirekte 

kontrolomkostninger. Disse indirekte omkostninger udmønter sig som ”Behavioral displacement”: 

Resultatkontrollen motiverer til adfærd, som ikke er kongruent med CAS’ strategi, og adfærden vil kunne 

obstruere den ønskede værdiskabelse i CAS. 

Løsningen på kontrolproblemet er at indføre andre resultatmål i resultatkontrolsystemet i henhold til CAS’ 

Strategy Map. Der må forventes en del omkostninger i forbindelse med værdiansættelse af aktivmassen. 

Ligeledes vil der skulle bruges ressourcer på at uddrage fejlmeldinger af fejlmeldingssystemet og opgøre 

dem i resultatkontrolrapporter.  

Andre overvejelser 

I afsnittet ”Skjulte resultater af effektiviseringer” i gennemgang af underspørgsmål 2, konkluderes, at man 

ved hjælp af en simpel ændring i omkostningsstrukturen kan synliggøre det øgede output ved 

effektiviseringer. Derfor vil den videre behandling af opgaven tage udgangspunkt i, at effektiviseringer af 

ejendomsdrift gøres synlige. 

Da mængden af de midler, der genereres ved øgede effektiviseringer, er en residual af selve 

effektiviseringen, behandles dette ikke som et selvstændigt mål i videre analyse. 
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Opsummering 

I nedenstående figur opsummeres kontrolproblemet, mulige løsninger og mulige kontrolomkostninger. Der 

eksisterer et væsentligt kontrolproblem, som medfører kontrolomkostninger. Kontrolproblemet kan løses ved 

at indføre yderligere elementer i resultatkontrollen, som understøtter CAS-ledelsens kvalitetsmål. Derved 

bliver resultatkontrollen kongruent med ledelsens mål om kvalitet og effektivitet. Dog vil det medføre 

yderligere direkte kontrolomkostninger. 

 

Figur 25 - Problem, Løsning, Kontrolomkostninger - Viden om ønskede resultater 

Mulighed for indflydelse på resultater (Controllability) 

I afsnittet til besvarelse af underspørgsmål 2 er det afdækket, hvilke kontrolproblemer, der kan opstå som 

følge af den for CAS gældende omkostningsstruktur og de omkostninger, den enkelte sektionsleder skal 

afholde. Disse omkostninger ligger således til grund for den enkelte CAS-sektions nøgletal målt i kroner pr. 

kvadratmeter. 

Sammenligning af nøgletal 

Når nøgletallet sammenlignes med et gennemsnitstal fra DFM benchmarking, giver det et kontrolproblem, 

fordi en sektionsleder ikke har mulighed for at påvirke medlemsvirksomhedernes omkostningsniveau, 

hvilket er den grundlæggende forudsætning for ”Controllability principle”
47

. 

Kontrolproblem 

I interview med sektionsledere problematiserer samtlige sektionsledere anvendelsen af et gennemsnitnøgletal 

som sammenligningsgrundlag. Det giver en særlig udfordring i forhold til sektionsledernes indflydelse på og 

forståelse af nøgletalsbenchmarking. 
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For eksempel nævner Anders Wang-Holm: 

"Hvis man sammenligner en laboratoriebygning med en kontorbygning, vil jeg mene, at der skal bruges 25-

50 gange flere penge i laboratoriebygningen end i en almindelig kontorbygning"
48

 

Anders Wang-Holm eksemplificerer altså her, at der kan være betydelig forskel på, hvilken 

ejendomsportefølje, der administreres. Kontorbygninger vil typisk være væsentligt billigere i 

installationsomkostninger end laboratoriebygninger. Allan Egetoft og Anders B. Møller siger om de samme 

udfordringer
49

, at man gerne vil kunne kigge et niveau dybere end gennemsnitstal, så man får mulighed for at 

sammenligne sig med DFM benchmarking medlemsvirksomheder, hvis ejendomsportefølje ligner DTU’s.  

I interview med Eva Kartholm, direktør i DFM netværk og benchmarking, kommer hun ind på samme 

problematik: 

"Hvis du sammenligner afdeling a med afdeling b og afdeling a laver et medicinsk præparat med høje krav 

til bakteriebekæmpelse ... så er det klart at omkostningerne i ejendomsdriften er højere. Den refleksion skal 

der tages højde for i sammenligningen, ellers bliver sammenligningen ikke valid”
50

 

Således advarer Eva Kartholm imod, at der ikke foretages en troværdig sammenligning mellem to sektioner 

ved blot at tage et gennemsnitstal. Der er risiko for, at den målte sektionsleder ikke vil acceptere målet som 

kontrollerbart, da det generelle omkostningsniveau for en ikke sammenlignelig virksomhed ikke påvirkes af 

de samme markedsdynamikker og konkurrencetilstande. 

Løsning 

Man kan søge at løse kontrolproblemet på tre måder: 

Udvidelse af datagrundlag: Den ene løsning kræver, at datagrundlaget i DFM benchmarking skal udvides. 

Datagrundlaget fra DFM benchmarking må indeholde variabler, som øger sammenligneligheden mellem de 

forskellige medlemsvirksomheder. Set fra CAS’ sektionslederes perspektiv kan det for eksempel være 

variabler, som angiver antallet af kontorkvadratmeter og antallet af laboratoriekvadratmeter i 

bygningsmassen. Det vil kræve en selvstændig, større analyse at afdække, hvilke variabler der øger 

sammenligneligheden, således at de kan indrapporteres i ensartet format hos DFM benchmarking. En sådan 

analyse kan ikke foretages med CAS som eneste medlemsvirksomhed og ligger derfor uden for opgavens 

omfang. Det må dog antages, at en sådan analyse på tværs af medlemsvirksomheder kan give en værdi for 

alle medlemsvirksomheders anvendelse af nøgletal. 
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Samarbejdsaftaler med enkelte medlemsvirksomheder: Den anden løsning er at identificere 

sammenlignelige medlemsvirksomheder i DFM benchmarking og indgå en benchmarkingaftale med dem, så 

omkostningsgrundlaget for ejendomsdrift kan gøres mere sammenligneligt. Dog vil der være risiko for en 

øget volatilitet i nøgletallene, fordi datagrundlaget bliver indskrænket. 

Relativt benchmark: I andet interview med Anders B. Møller
51

 omtaler han, at der skal være en 

sammenhæng mellem, at nøgletallet er højere end gennemsnittet og det kvalitetsniveau, der opnås. Således 

kan man afdække kvalitetsniveauet i hver sektion i forhold til en gennemsnitssektion. Kvalitetsniveauet må 

kvantificeres, så der kan sættes en relativ indikator på benchmark: Et højt kvalitetsniveau retfærdiggør et 

højere nøgletal og omvendt.  

Kontrolomkostninger 

Løses kontrolproblemet ikke, kan det skabe indirekte omkostninger i form af ”Negative attitudes”. 

Sektionslederne i CAS vil kunne sætte spørgsmålstegn ved at blive sammenlignet med en gennemsnitlig 

medlemsvirksomhed i DFM benchmarking, hvilket kan virke særligt demotiverende for sektionslederen, da 

det er usikkert, om de resultater, sektionslederen opnår, er sammenlignelige med de generelle DFM-

medlemmers omkostningsniveau. Sektionslederen motiveres derfor i mindre grad til at forbedre 

effektiviteten i CAS. 

Denne opfattelse underbygges direkte af Anders Wang-Holm: 

"Der er så stor usikkerhed ved de nøgletal, at man risikerer, at folk, der gør det dårligt, får rigtig gode 

vurderinger eller omvendt."
52

 

Således er der en opfattet usikkerhed omkring det at blive sammenlignet og målt på et gennemsnitsnøgletal. 

Udvidelse af datagrundlag: Der vil være en række direkte omkostninger forbundet med at udvide 

datagrundlaget. Internt i CAS, fordi man skal bruge ressourcer på den interne analyse og på at få øvrige 

medlemmer af netværket til at bruge ressourcer på processen, og det vil også kræve ressourcer hos øvrige 

medlemmer af DFM benchmarking.  Man må sammenholde gevinsten, som i dette tilfælde strækker sig til 

brancheniveau, med de væsentlige, direkte omkostninger en analyse vil kræve. 

Samarbejdsaftaler: Der vil både være direkte og indirekte omkostninger forbundet med at bruge benchmark 

fra udvalgte samarbejdspartnere i DFM benchmarking.  

De direkte omkostninger relaterer sig til en grundig identifikationsproces af relevante virksomheder samt 

facilitering af samarbejdsaftalens fremdrift.  

De indirekte omkostninger opstår, fordi datagrundlaget for sammenligningen bliver mindre. Således kan 
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sektionslederne opleve større udsving baseret på statistiske outliers end ved brug af hele populationen. Det 

vil kunne medføre ”Negative attitudes” hos sektionslederne, og i så fald vil der ikke nødvendigvis være 

opnået en øget følelse af kontrol og indflydelse på nøgletallene. 

Relativt benchmark: Det relative benchmark vil medføre direkte omkostninger i CAS, fordi der skal bruges 

flere ressourcer på at udlede en faktor for kvalitetsniveau i forhold til middelkvalitetsniveau af 

ejendomsdriften. 

Det vil ligeledes kunne medføre indirekte omkostninger i form af ”Negative attitudes” på grund af den 

subjektivitet, der muligvis vil være grundlaget for en estimering af faktor for kvalitetsniveau. Omvendt vil 

målet kunne blive for uambitiøst, fordi sektionslederne har en interesse i, at målet bliver lettere at nå, og 

derved kan ”Gamemanship” reducere effekten af resultatmålet. 

Opsummering  

Af nedenstående figur kan kontrolproblemer, løsninger og kontrolomkostninger udledes. I afsnittet er der en 

særlig udfordring i at løse kontrolproblemerne, fordi de enten er meget dyre at få implementeret, eller fordi 

de skaber nye kontrolproblemer, som skal håndteres. 

 

Figur 26 - Problem, Løsning, Kontrolomkostninger - "Controllability priciple" i US3 
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Mulighed for at måle kontrollerbare resultater effektivt 

Det er nødvendigt, at en måleenhed er kongruent med de ønskede resultater. Dette behandles i afsnittet med 

samme navn i behandlingen af spørgsmål 2. Her belyses det, at areal i kvadratmeter som omkostningsdriver 

for ejendomsdrift, er en relativ god, forklarende variabel. Der er derfor ikke grund til yderligere uddybning af 

denne problematik. 

For at afdække, om nøgletalsbenchmarking opfylder kravene til en effektiv resultatkontrol, må de 5 krav til 

en effektiv måleenhed belyses på baggrund af beskrivelser i afsnittet ”Teori”.  Krav til måleenheden er, at 

den skal være præcis, objektiv, rettidig, forståelig og omkostningseffektiv. 

Måleenheden er præcis 

Betragter man måleenheden kroner pr. kvadratmeter som et konsolideret nøgletal i DFM benchmarkings IT-

system til uddata, må man kunne fastslå, at nøgletallet er relativt præcist. Alle kan altså trække data i 

systemet, uden at outputtet ændrer sig fra gang til gang. Der er således ikke et kontrolproblem. 

Måleenheden er objektiv 

Dataindsamlingen i DFM benchmarking omfatter op til 6 mio. kvadratmeter
53

 . En så stor population af 

kvadratmeter skaber en vis validitet af nøgletallet, og små udsving og indrapporteringsfejl har kun en lille 

effekt på datakvaliteten. For at sikre at, omkostningerne opgøres korrekt af medlemsvirksomhederne, har 

DFM benchmarking lagt en begrebsdefinition på hjemmesiden
54

, som medlemsvirksomhederne kan tage i 

brug, når der skal indrapporteres nøgletal.  

Kontrolproblem 

At der findes en begrebsdefinition til medlemsvirksomhederne, er dog ikke nødvendigvis tilstrækkeligt for at 

sikre en høj datakvalitet i DFM benchmarking. Der er i dag ikke mulighed for at sikre, at omkostningsbasen 

opgøres ens på tværs af medlemsvirksomhederne. Det er ikke et krav, at man som CAS strukturerer sin 

kontoplan efter håndbog i Facility Management. Det betyder, at det reviderede omkostningsregnskab hos 

virksomhederne bliver udsat for fortolkning af den person, som indberetter i den enkelte 

medlemsvirksomhed. Ifølge Eva Kartholm
55

 kan de personer være alt fra yngste praktikant til 

økonomichefen, og derfor er disse fortolkninger ikke nødvendigvis baseret på et økonomisk rationale, men 

kan også være en subjektiv vurdering.   

Der er således et kontrolproblem ved objektiviteten, når den målte sektionsleder i CAS ikke kan garanteres, 

at den omkostningsbase, hans sektion sammenlignes med, er i overensstemmelse med udgangspunktet for 

CAS’ nøgletal. 
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Løsning 

Løsningen skal foregå i DFM benchmarking regi, og der skal stilles yderligere krav til 

medlemsvirksomhederne, der sikrer, at datakvaliteten bliver mere objektiv. Et sådant krav kunne for 

eksempel være at skifte i kontoplan i henhold til Per Anker Jensens Håndbog i Facility Management
56

, 

således at omkostningsgrundlaget blev underlagt revision. 

Kontrolomkostning 

Hvis kontrolproblemet ikke løses, kan den manglende objektivitet i datagrundlaget skabe indirekte 

omkostninger i form af ”Negative attitudes”. Sektionslederen vil være usikker på, om det er et validt 

datagrundlag, han bliver målt på. Hvis sektionslederen er i tvivl, vil det skabe en demotivation i forhold til at 

stræbe efter målet. Kontrolomkostningen har dog ikke været nævnt eksplicit i interviews med 

sektionslederne, men den er en mulig risiko, hvis man implementerer resultatkontrol. 

Hvis DFM benchmarking vil stille krav til medlemsvirksomhederne om en fast kontoplan, kan det medføre 

direkte omkostninger for de medlemsvirksomheder, som endnu ikke har kontoplanen, og som ikke ønsker at 

få den, fordi de skal bruge ressourcer på at ændre den eksisterende kontoplan. 

Målene er rettidige 

I CAS kan de økonomiske nøgletal opgøres på dag til dag basis, fordi CAS har struktureret sin 

økonomimodel efter DFM benchmarking (jf. besvarelsen af underspørgsmål 2), og sektionslederen kan 

løbende få en opdatering af sine interne nøgletal. 

Kontrolproblem 

Anderledes ser det ud med nøgletal fra DFM benchmarking. Disse nøgletal indrapporteres og konsolideres 

således, at der tidligst kan trækkes uddata i 2. kvartal
57

. De uddata er baseret på året før, og data fra 2013 er 

tidligst tilgængelige i 2. kvartal 2014. Denne forsinkelse betyder, at der kan gå lang tid, før en sektionsleder 

belønnes for de resultatmål, der er aftalt. Hvis det er aftalt, at sektionslederen skal nå et mål i løbet af 1. 

halvår, vil der kunne gå op til et helt år, før det kan måles.  
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Løsning 

Der tre løsninger på kontrolproblemet. 

Brug af forældede nøgletal: Den ene løsning indebærer, at man ikke benytter forældede tal. Således skal 

man benchmarke sektionslederens resultater i 1. halvår 2013 mod de samlede resultater for 2012. Denne 

løsning vil give fleksibilitet i resultatkontrolsystemet, da man ikke er afhængig af den tidsforskydning, der 

vil være, hvis man skal bruge benchmark for samme periode. 

Ændring i hyppighed: Den anden løsning indebærer, at man i DFM benchmarking regi justerer på 

hyppigheden af indrapporteringer. Således kunne man fastlægge et krav til medlemsvirksomhederne om 

indrapportering efter hvert afsluttet kvartal.  

Samarbejdsaftaler: Hvis man i stedet for at bruge det gennemsnitlige benchmark implementerer benchmark 

gennem samarbejdsaftaler, som det beskrives i afsnittet ovenfor om ”Sammenligning af nøgletal”, kan man i 

samarbejdsaftalen aftale en hyppigere rapportering. 

Kontrolomkostninger 

Hvis kontrolproblemet ikke løses, vil der opstå indirekte kontrolomkostninger som ”Operating delays”
58

. Her 

fremgår det, at sådanne forsinkelser, der vil komme som følge af en administrativ arbejdsgang, vil skabe 

forsinkelse i sektionslederens mulighed for at reagere. Således vil sektionslederen først halvejs inde i et nyt 

år få viden om, at man har præsteret bedre eller dårligere end aftalt, og det vil hindre muligheden for at 

ændre på uhensigtsmæssigheder og vil også være demotiverende for den målte sektionsleder. 

Brug af forældede nøgletal: Hvis man bruger forældede nøgletal, vil det skabe et kontrolproblem relateret 

til objektivitet. Et benchmark-niveau fra tidligere perioder vil kunne skabe ”Negative attitudes”, fordi 

sektionslederne kan opfatte benchmarket som useriøst, og fordi identiske markedsforhold ikke har været 

gældende. 

Ændring i hyppighed: Ændring i hyppighed vil medføre flere direkte kontrolomkostninger. Dels for CAS 

internt, fordi CAS vil skulle bruge tid på at indrapportere oftere, og dels ved et stort ressourcetræk på andre 

medlemsvirksomheder, hvis de hver gang skal omfortolke omkostningsregistreringen, så den passer i DFM 

benchmarking. Ved en øget hyppighed vil nøgletallene dog blive mere relevante og tidssvarende og øge den 

opfattede værdi hos brugerne af nøgletallene. 

Samarbejdsaftaler: Der kan refereres til afsnittet kontrolomkostninger, under ”Sammenligning af nøgletal” 

ovenfor. 
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Målene er forstålige 

I afsnittet ”Mulige effektivitetsforbedringer i CAS” belyses en række effektiviseringspotentialer i CAS af 

sektionslederne. Effektiviseringspotentialerne er sektionslederens mulighed for at blive bedre set i forhold til 

et valgt nøgletalsbenchmark. Der er i de forskellige interviews ingen indikationer af, at sektionsledere eller 

andre har svært ved at forstå måleenheden, og der kan derfor ikke konstateres et kontrolproblem til 

behandling. 

Målene er omkostningseffektive 

Definitionen af, om et nøgletalsbenchmark fra DFM benchmarking er omkostningseffektivt som måleenhed, 

er, hvorvidt netop denne måleenhed giver ekstraværdi for resultatkontrollen, og der findes forskellige 

holdninger til og opfattelser af, hvilken værdi en måleenhed kan skabe.  

I interview med Eva Kartholm fra DFM netværk og Benchmarking
59

 kommer hun med flere eksempler på, 

hvordan nøgletalsbenchmarking skaber værdi. Det sker typisk, når nøgletalsbrugerne ser inspirativt på 

nøgletallene og begynder at undersøge og følge op på årsager til udsving.  

Flere af sektionslederne er enige i værdien i denne betragtning, for eksempel nævner Synne Remvig:  

"Det ville helt klart påvirke det på den måde, at jeg ville bruge mere tid på at være meget systematisk 

omkring økonomistyringen og gå ind bag ved og kigge på årsager og virkninger" 

Synne Remvig vil således bruge nøgletallene som inspirativ analyse af, hvilke delområder i 

bygningssektionen der kan forbedres. Synne Remvig siger også, at man kan føre måleenhederne ud til 

medarbejderne, så de kan forsøge at blive mere effektive i den daglige opgaveløsning. 

Michael Kruse Jepsen mener, at han kan bruge nøgletallene til at finde ud, af hvor dygtige hans afdeling er, 

og at nøgletalsbenchmarking kan skabe nytænkning i hans afdeling
60

. 

Således er der bred enighed om, at nøgletalsbenchmarking kan skabe værdi, fordi det kan bruges som 

inspiration til at finde forbedringsområder inden for sektionerne. 

I CAS indrapporterer man allerede nøgletal til DFM benchmarking og får nøgletal i form af uddata, og der 

ingen særlige omkostninger forbundet med måleenheden. Man kan sige, at måleenheden er 

omkostningseffektiv, da den skaber inspiration til effektivitetsforbedringer, og der vil ikke være yderligere 

omkostninger forbundet med udtræk af nøgletallene. 
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Opsummering 

I afsnittet er der identificeret en række kontrolproblemer, som beskrives i figuren nedenfor.  

Ud over kontrolproblemerne er delafsnittet om omkostningseffektivitet af måleenheden særdeles relevant. 

Her identificeres nemlig ikke et kontrolproblem, men en kontrolmulighed, og både sektionsledere og Eva 

Kartholm fra DFM netværk konkluderer, at nøgletalsbenchmarking er et relevant værktøj til at identificere 

effektivitetsforbedringer i CAS, og måleenheden er omkostningseffektiv, da der ikke er øgede omkostninger 

forbundet med at udtrække nøgletal fra DFM benchmarking. Der må dog i den samlede betragtning tages 

højde for alle de kontrolomkostninger, der er identificeret ved nøgletalsbenchmarking. 

 

Figur 27 - Problem, Løsning, Kontrolomkostninger - Måleenhed i US3 
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Tillæggene tildeles ved en årlig lønforhandling mellem CAS-ledelsen og relevant forhandlingspartner. For 

sektionsledere vil forhandlingspartneren være sektionslederen selv. Forhandlingerne starter i begyndelsen af 

kalenderåret, og tillæg eller engangsvederlag udbetales fra og med junilønnen. 

I interview med Anders B. Møller fortæller han, at lønpuljen er ca. 0,5 % af den samlede årlige lønsum i 

CAS. 

Der er således faste rammer og strukturer, som CAS-ledelsen skal følge. I øvrigt er der et øvre cut-off
61

 på 

lønforbedring, da den samlede pulje på 0,5 % af den samlede lønsum skal prioriteres mellem alle CAS-

medarbejdere. 

Herudover har man som ansat i CAS mulighed for at få råderet over elektronisk udstyr, som kan understøtte 

arbejdsopgaven, men som samtidig kan tilføre personlig værdi. Dette kunne f.eks. være en smartphone, som 

mange ansatte i CAS får til rådighed i forbindelse med ansættelsen. 

I interview med Anders B. Møller nævner han, at han, så længe det giver værdi for DTU og medarbejderen, 

kan tildele betalingsuddannelser som en form for monetært gode
62

. Der er således ikke øvre cut-off på 

betaling af uddannelse. 

Non-monetære belønningsmuligheder 

Af non-monetære belønningsmuligheder omtaler Anders B. Møller
63

 specifikt ansvarstildeling som et 

redskab, han anvender som belønningsmulighed.  

"Jeg kan konstatere at balancen mellem tildeling og fratagelse af ansvarsområder, den skaber det at dem 

som har behov for at komme videre til noget andet automatisk søger videre." 

Han siger således, at han også bruger ansvarsfratagelse som negativt incitament. Derudover nævner han 

udskydelse af uddannelsesmulighed som en mulighed for at skabe motivation via negativt incitament.  
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Belønningsmuligheder og incitament 

For at sikre et effektivt resultatkontrolsystem, kan man opstille resultatmål i en resultatkontrakt. 

Resultatkontrakten indeholder et antal vægtede resultatmål, og hvis resultatkontrakten opfyldes, kan det 

udmøntes i en belønning. Belønning kan således bidrage til at signalere vigtigheden af målene, motivere 

medarbejderne til at yde en ekstra indsats for at nå målene samt bidrage til at tiltrække og fastholde 

medarbejdere.
64

 

Kontrolproblem 

I interview med sektionsledere
65

 kan der konstateres en generel opfattelse af, at de eksisterende 

lønforbedringsmuligheder ikke er tilstrækkelige til at skabe motivation. Synne Remvig uddyber: 

"Man skal være god til at sige til sig selv, okay jeg har fået et tillæg og klappe sig selv på skulderen og det 

skal jeg være stolt af, i stedet for at fokusere på beløbet. Problemet er, at flertallet fokuserer på beløbet" 

Således er beløbsstørrelsen afgørende for at sikre motivation blandt sektionsledere og medarbejdere. Det 

opfattes således, at der er et øvre cut-off, som udvander den sammenhæng, der er mellem resultater og den 

lønsum, man har fortjent. Således vil den motiverende effekt, et resultatkontrolsystem kan bidrage med, 

kunne udvandes og blive betragtet useriøst. 

Løsning 

Der er flere andre metoder til at belønne i CAS. Således kan brug af én eller flere af disse metoder løse det 

motivationsgab, der vil være en følge af en resultatkontrol uden vægtige incitamenter. 

Uddannelse: Anders B. Møller nævner uddannelsesmuligheder som en belønning. CAS kan belønne 

sektionsledere, der ønsker at videreuddanne sig på en betalingsuddannelse.  

Synne Remvig siger følgende om uddannelsesmuligheden: "Når man som leder gerne vil noget 

efteruddannelsesmæssigt, er det meget svært at finde noget, som ikke er forholdsvis dyrt. Det kan godt være 

en udfordring at få det godkendt, netop fordi det er så dyrt. Hvis det var en måde at blive belønnet på, ville 

det helt klart rykke rigtig meget for mig"
66

 

Således er muligheden for uddannelse en god motivationsfaktor, som kan skabe værdi både for DTU og 

sektionslederen. Der er heller ikke en øvre ”cut-off” på størrelsen af uddannelse, belønningsmuligheden er 

ikke hæmmet af de rammer, som eksempelvis fremgår af DTU’s lønstruktur. 

                                                      
64

 Frit oversat fra Management Control Systems, Third Edition 2012, af Kenneth A. Merchant, Win A. Van der Stede, s. 

369 og s. 377 
65

 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 
66

 Se bilag ”Analyse af interview med sektionsledere” 



Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) 

Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley 

Side 70 af 81 

 

For at belønningsmuligheden skal virke effektivt, skal der være nogle klare aftaler i en resultatkontrakt, som 

tilsiger, hvilke mål der skal opfyldes for at uddannelsesmuligheden træder i kraft. 

Elektronik: I CAS er der mulighed for at stille elektroniske hjælpemidler til rådighed. Disse hjælpemidler 

udgør en monetær værdi for en sektionsleder, da alternativet til at kunne få er at købe selv. Således undgår 

sektionslederen at skulle tage risikoen, hvis produktet går i stykker. 

Belønningsmuligheden kan således også implementeres i en resultatkontrakt, som en slags monetær gevinst 

for de resultater, der opnås. Det kunne for eksempel være ret til at indkøbe nyeste tablet eller smartphone, når 

et givent mål blev opfyldt. 

Ansvarstildeling: Flere sektionsledere nævner ansvar og disponeringsfrihed som stærke motivationsfaktorer 

i det daglige arbejde. Anders Wang-Holm siger således
67

: 

"Det, der motiverer mig, er, at det vi laver, er godt. At vi har mulighed for at træffe nogle beslutninger. At vi 

har nogle tilfredse kunder. At vi kan påvirke tingene. Hvis man kan påvirke tingene i, hvad man synes er, den 

rigtige retning, så er det noget, der motiverer" 

For Anders Wang-Holm er det motiverende, at han har disponeringsfrihed.  

Således kan man i sektionslederens resultatkontrakt opstille specifikke ansvarstildelinger, der kan opnås, hvis 

han når et givent mål. Derved vil der være en tydelig sammenhæng mellem  resultater, sektionslederen og de 

ansvarsområder og disponeringsfriheder, der opnås. 

Kontrolomkostninger 

I henhold til de 7 evalueringskriterier for et effektivt belønningssystem
68

 kan følgende kontrolomkostninger 

identificeres: 

Lønforbedringer: Lønforbedringer har ikke den rette størrelse i forhold til de resultater, der opnås. Således 

kan den øvre grænse for lønforbedringer medføre indirekte omkostninger ved ”Negative attitudes”, fordi 

sektionslederen ikke bliver motiveret tilstrækkeligt til at gøre en ekstra indsats for at nå resultatmålene. 

Lønforbedringer udbetales ikke nødvendigvis rettidigt. På grund af den fastlåste lønstruktur vil der altid 

være stor forskel på, hvornår et resultatmål er nået, og hvornår belønningen kan falde. Det skyldes, at 

lønforhandling finder sted én gang årligt. Fra at lønforhandlingen begynder i starten af året, til et beløb 

udbetales med junilønnen, går der således næsten et halvt år. Dette tidsgab kan betyde, at den ønskede 

motiverende effekt udvandes. 
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Således oplever sektionslederen en ringe grad af motivation til at løse opgaven, hvis lønforbedring er den 

eneste belønningsmulighed. De direkte omkostninger ved lønforbedringen kan således let overstige de 

motivationsmæssige fordele, hvis lønforbedring står alene. Således er lønforbedringer i CAS begrænset 

omkostningseffektive, når de står alene. 

Uddannelsesmuligheder: At tildele en uddannelse kan medføre direkte omkostninger. 

Uddannelsesmuligheder kan for de medarbejdere, som rent faktisk ønsker at videreuddanne sig på en 

betalingsuddannelse, give en væsentlig motivation samtidig med, at CAS vil opnå en værdi gennem den 

enkelte sektionsleders kompetenceløft.   

Det kan diskuteres, hvornår en sektionsleder rent faktisk opnår belønningen ved en uddannelse.  Således kan 

et uddannelsesforløb vare flere år, før det er afsluttet, og sektionslederen rent faktisk har fået papir på 

kompetenceløftet. Denne problematik udfordrer rettidigheden i belønningsmuligheden.  

Der vil desuden skulle bruges egentid på at tage uddannelsen, hvorfor den rette størrelse af belønningen i 

de direkte omkostninger kan værre større, end en lønudbetaling skulle have været for at give en tilsvarende 

motiverende effekt.  

Belønning i form af mulighed for uddannelse er en væsentlig motivationsfaktor, hvis det implementeres i 

resultatkontrakten. Omkostningseffektiviteten kan dog være svær at estimere, fordi der skal bruges flere 

penge på en uddannelse, end hvis pengene blot blev givet direkte til medarbejderen. 

Ansvarstildeling: Ansvarstildeling er en non-monetær belønningsmulighed, og der er ikke direkte 

omkostninger forbundet med tildeling af ansvar. Det kan dog være meget svært at definere helt konkret, hvad 

tildeling af et ansvarsområde rent faktisk vil indebære. Tildeling af ansvarsområder vil blive genstand for 

subjektiv fortolkning eller en forhandling mellem CAS’ ledelse og sektionsleder. Dette kan generere 

”Negative attitudes”, fordi CAS-ledelsen kan opfatte et givent ansvarsområde som havende mere værdi, end 

sektionslederen synes, og omvendt kan sektionslederen have samme opfattelse af et andet ansvarsområde. 

Således vil den motiverende effekt af ansvarstildeling kunne udeblive.  

Derudover må ansvarstildeling have en øvre grænse. Hvis sektionslederen igennem 2-3 år har nået alle 

resultatmål og derved opnået at få tildelt en masse ansvar og disponeringsfrihed, går denne grænse ved 

sektionslederens naturlige opgaveportefølje, -mængde og kompetencer. For eksempel kan man ikke tildele 

en sektionsleder, som er fagekspert inden for installationsområdet, et ansvar inden for Park & Vej. Dette øvre 

”cut-off” på ansvarsområder kan skabe indirekte omkostninger ved ”Negative attitudes”, når sektionslederen 

hurtigt når toppen af ansvarstildeling. Dog kan det modsat have en motiverende effekt, at der er risiko for, at 

ledelsen fratager ansvarsområdet igen, hvis man ikke længere skaber resultater inden for sit ansvarsområde. 
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Opsummering 

Der er en række kontrolproblemer og begrænsninger i den eksisterende lønstruktur på DTU. 

Kontrolomkostninger og løsningsmuligheder til kontrolproblemet kan udledes af nedenstående figur.  

Generelt kan det dog siges, at tildeling af løn i CAS ikke kan være den bærende del af en belønning, der 

tildeles i forbindelse med opnåede mål i en resultatkontrakt baseret på resultatkontrolsystemet, som det 

tidligere er adresseret. 

Man må afveje forskellige belønningsalternativer og tilpasse dem til den enkelte sektionsleders 

resultatkontrakt for at opnå en passende, motiverende effekt.  

 

Figur 28 - Problem, Løsning, Kontrolomkostninger - Belønningsmuligheder 
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Delkonklusion US3 

For at sikre, at nøgletalsbenchmarking i resultatkontrol rent faktisk kan udnytte et effektiviseringspotentiale, 

er det netop afdækket, at sektionslederne i CAS ser en række effektiviseringspotentialer i den kommende 

fremtid.   

For at udnytte disse effektiviseringspotentialer kan der indføres en resultatkontrol baseret på 

nøgletalsbenchmarking. For at resultatkontrollen kan blive effektiv er der en række kontrolproblemer, som 

bør adresseres. Særligt kan der være en udfordring med de kontrolproblemer, som skal løses i DFM 

benchmarking-regi, idet der skal opnås enighed på tværs af medlemsvirksomhederne og ikke blot i CAS.  

Man kan ikke anvende nøgletalsbenchmarking alene, hvis resultatkontrollen skal være kongruent med de 

strategiske mål i CAS. Derfor må man implementere nøgletalsbenchmarking sammen med CAS’ Strategy 

Map med Balanced Scorecard (CAS BSC) for at nå målene om effektiviseringer, uden at sektionslederen 

kompromitterer kvaliteten i Facility Management-opgaven. 

At benytte nøgletal fra DFM benchmarking som resultatmål giver sektionslederne et inspirativt grundlag. 

Når sektionslederne skal forsøge at øge effektivitet og kvalitet i sektionen, kan de søge 

forbedringspotentialer hos medlemsvirksomheder i DFM benchmarking. 

Resultatkontrolsystemet bør udmøntes i en resultatkontrakt, som indeholder relevante måltal for effektivitet 

via nøgletalsbenchmarking og for kvalitet via CAS BSC. Resultatkontrakten indeholder belønninger, som 

skal motivere sektionslederen til at opnå resultatmålene. Der er en naturlig begrænsning i en restriktiv 

lønpolitik på DTU, hvorfor andre belønningsformer må tages i brug for at sikre, at resultatkontrolsystemet 

understøtter motivation og de rette strategiske mål. 
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Diskussion af teoretiske modeller 

Til besvarelse af underspørgsmål 1, 2 og 3 er anvendt en række teoretiske modeller, som beskrives afsnittet 

”Teori”. 

 Strategi Map med Balanced Scorecard, der definerer den overordnede struktur i besvarelsen af 

underspørgsmål 1 

 Tre kriterier for den effektive resultatkontrol, der definerer den overordnede struktur i besvarelsen af 

underspørgsmål 2 og 3 og danner rammer om andre teorimodeller: 

a) Direkte budgettering af kapacitetsomkostninger - bruges som løsningsmodel til besvarelse af 

underspørgsmål 2 

b) Kontrolomkostninger - bruges i besvarelsen af underspørgsmål 2 og 3 for at kunne vurdere 

omkostningseffektivitet og mulige handlingsalternativer 

Anvendeligheden af disse modeller belyses nedenfor: 

Strategy Map med Balanced Scorecard 

Strategy Map med Balanced Scorecard er grundlaget for en strategisk operationalisering af CAS’ strategiske 

tema. Således er interviewguides og strukturen for afsnittet belyst gennem de fire strategiske perspektiver: 

finansielt perspektiv, kundeperspektiv, internt procesperspektiv og læringsperspektiv. 

Strategy Map som struktur for afsnittet virker efter hensigten til at få belyst relevante emner inden for 

hvert perspektiv. Strategy Map er derfor anvendelig som opgavestruktur i relation til problemstillingen, da 

man på en relativ overskuelig måde kan belyse en meget overordnet strategisk ramme. 

Strategy Map med Balanced Scorecard er i teorien defineret som et værktøj, man skal bruge ”Top-down”. 

Således skal den overordnede ledelse stå for et Strategy Map, som skal udmøntes i et Strategy Map for hver 

enkelt afdeling. Denne ”Top-down”-tilgang bliver udvandet, fordi det er et mål fra CAS-ledelsens at skabe 

størst mulig disponeringsfrihed for sektionslederne. CAS-ledelsen har således flere overvejelser vedrørende 

den finansielle problemstilling og kunderelationer, men færre overvejelser om, hvordan man skal 

implementere processer i sektionerne. Det bliver derfor sektionslederen, som løbende må og skal definere, 

hvilke processer og arbejdsgange der skal understøtte de finansielle og kundeorienterede mål. Derved er det 

”interne procesperspektiv” kun delvist bestemt af CAS-ledelsen, og det betyder, at målene for de interne 

processer kan blive sværere at identificere i analysen af interviewene med CAS-ledelsen. 

Modellen er særdeles effektiv til at få belyst elementer og drivere for kvalitet i CAS, og det er enkelt at 

overføre konkrete mål til et resultatkontrolsystem på baggrund af analysen i Strategy Map med Balanced 

Scorecard. 
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Result Control  

Udover de ovenfor nævnte modeller er der andre teoretiske modeller fra teorien om Result Control. Således 

må udvælges de modeller, der bedst muligt belyser de særlige problemer, der opstår i forbindelse med 

implementering af resultatkontrol. I denne udvælgelsesproces er udelukket andre teoretiske modeller fra 

Result Control, som også kan være relevante for at få belyst kontrolproblemer, -løsninger og –omkostninger:  

 ”Resultatkontrollens elementer 
69

” 

 ”Result Control Tightness”
70

  

 ”Uncontrollability”
71

 

I behandlingen af opgavens problemstilling kredser modellerne om de samme problemstillinger, som belyses 

på baggrund af ”Kriterier for den effektive resultatkontrol”. Resultatkontrollens elementer er en bredere 

ramme end den anvendte model, hvor ”Result Control Tightness” og ”Uncontrollability” er mere konkrete. 

Således er ”Kriterier for den effektive resultatkontrol” valgt som den model, der i den rigtige 

detaljeringsgrad belyser problemstillingerne i denne opgave. Der er således ikke afgrænset fra de nævnte 

teoretiske modeller, da dele af disse modeller indgår som delelementer under ”Kriterier for den effektive 

resultatkontrol”. 

Kriterier for den effektive resultatkontrol er en egnet struktur til problemfeltet i denne opgave. Således 

forcerer modellen en deduktiv tilgang til at søge efter de kontrolproblemer, der måtte være. Særligt fungerer 

analysen af kriterier for den effektive resultatkontrol godt sammen med andre teoretiske værktøjer og 

modeller. I opgaven er der f.eks. koblet teori om kontrolomkostninger, teori om budgettering af 

kapacitetsomkostninger samt resultater fra CAS BSC direkte til modellen. Rammerne i modellen er brede, 

hvilket kan medføre, at de beskrivelser teorien, opstiller, ikke er dækkende, og at det derfor kan være svært 

at indplacere de kontrolproblemer, der identificeres induktivt. 
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Konklusion 

Den overordnede problemstilling, som behandles i opgaven, er, hvordan der kan skabes effektivitet gennem 

implementering af et resultatkontrolsystem baseret på nøgletal fra DFM benchmarking.  

Strategisk operationalisering 

For at løse problemstillingen analyseres i Strategy Map modellen det strategiske tema i CAS om at være et  

”(…) mønstereksempel på effektiv universitetsdrift”. Analysen af det strategiske tema belyser en række 

kvalitative indsatsområder, der skal tages højde for i et resultatkontrolsystem. Analysen udmøntes i et CAS 

Strategy Map med Balanced Scorecard (CAS BSC). 

I CAS BSC fremgår en række kvalitative mål, som skal sikre, at CAS kan imødegå de strategiske 

målsætninger. F.eks. at CAS’ ledelse ser, at man kan opnå effektivitetsforbedring ved at flytte afhjælpende 

vedligehold til planlagt. Eller at man kan sikre kvalitet, hvis reaktionstiden for en fejlmelding til sektionerne 

bibeholdes som relativ kort, og man på den måde understøtter DTU’s forskning ved ikke at skabe unødig 

ventetid. 

Kontrol i økonomistyring 

For at opnå en effektivitet gennem resultatkontrol må den underliggende økonomistruktur og økonomistyring 

imødegå relevante kontrolproblemer. Således er CAS’ økonomimodel overensstemmende med 

økonomimodellen i DFM benchmarkingregi.  

Der er en række kontrolproblemer med tilhørende kontrolomkostning, som skal adresseres, før 

resultatkontrol kan biddrage til en øget effektivitet i CAS. De fleste kontrolproblemer er interne og kan løses 

ved en udvidelse af økonomimodellen ved f.eks. at inddrage øgede styringsdybder i budgettering og 

registrering af kapacitetsomkostningerne. 

Kontrolproblemer i nøgletalsbenchmarking 

Når nøgletal fra DFM benchmarking skal anvendes som benchmark i et resultatkontrolsystem, vil der være 

en række kontrolproblemer. Flere af kontrolproblemerne kan med få ressourcer løses internt. Der kan f.eks. 

sikres kongruens mellem strategi og mål ved at supplere med KPI’er fra CAS BSC i resultatkontrollen. 

Andre kontrolproblemer kan ikke løses internt, men må i stedet søges løst i DFM benchmarking-regi. Det 

kan være forbundet væsentlige kontrolomkostninger, som må opvejes i forhold til den effekt, en løsning af 

kontrolproblemerne kan have. 
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Effektivitet ved resultatkontrol i CAS 

CAS-ledelsen og sektionsledelsen ser flere muligheder for at skabe en øget effektivitet i CAS. For eksempel 

er et gennemgående tema for effektivitetsforbedring at strukturere afhjælpende vedligehold således, at flere 

opgaver planlægges, så der kan opnås besparelser. En effektiv resultatkontrol kan skabe en merværdi ved at 

bidrage til sektionsledernes motivation og øgede indsats for at nå resultatmålene.  

Den øgede motivation kan understøttes af et belønningssystem, som dog vil være noget begrænset på grund 

af den restriktive lønstruktur på DTU - en lønstruktur, som medfører et kontrolproblem på grund af øvre cut-

offs for lønbonus. 

Udover, at resultatkontrol i sig selv kan motivere til yderligere effektivitet, kan særligt resultatkontrol med 

nøgletalsbenchmarking skabe merværdi. Merværdien skabes, når sektionslederne får et grundlag for 

inspirativ analyse fra sammenlignelige forretningsområder på tværs af Facility Management-virksomheder.  

Omkostningseffektivitet  

Anvendelse af DFM benchmarking nøgletal som resultatmål fordrer således et effektiviseringspotentiale. For 

at opnå et omkostningseffektivt resultatkontrolsystem baseret på nøgletalsbenchmarking, må man afveje 

kontrolomkostningerne i forhold til den mulige merværdi, der kan skabes. Da det er svært at kvantificere 

indirekte omkostninger, vil afvejningen af disse bære præg af en hvis grad af subjektivitet, hvorfor den 

endelige beslutning må være ledelsesmæssig. 
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Perspektivering 

Adressering af kontrolproblemer 

Der er en række kontrolproblemer, som omhandler ændringer i den eksisterende økonomistruktur, både 

internt i CAS og også i DFM benchmarking-regi. Udover, at der vil være omkostninger forbundet med at 

løse disse kontrolproblemer, kan der være en politisk udfordring i at få adresseret kontrolproblemerne. For 

eksempel kan der i dag være en generel tilfredshed med økonomimodellen i CAS, og CAS-ledelsen eller 

andre relevante interessenter kan have en andre årsager til ikke at implementere tiltag, som ændrer 

økonomistrukturen.  

Opgavens problemfelt omhandler, hvordan nøgletalsbenchmarking kan skabe værdi og effektivitet. Men det 

belyses ikke, om organisatoriske, politiske og kulturelle rammer tillader det. 

Casestudie af implementering og effektivitet 

Denne opgave er udformet som en indledende analyse. Hvis man i CAS vælger at implementere hele eller 

dele af denne model, vil det være særdeles relevant at følge og registrere, om resultatkontrollen skaber værdi, 

og hvilke negative konsekvenser den evt. medfører. Disse resultater vil kunne bruges både nationalt og 

internationalt som inspiration og empirisk grundlag på brancheniveau. 

Andre CAS-lokaliteter 

Ud over Lyngby Campus råder DTU over to andre større Campus: Risø Campus og Ballerup Campus. Der er 

i metodeafsnittet afgrænset for andre lokaliteter end Lyngby Campus. Dette er gjort for at sikre, at den 

organisatoriske struktur ikke bliver en hæmsko for at undersøge effektiviseringspotentialer og mulighed for 

at implementere resultatkontrol. Hvis man vælger at implementere resultatkontrol med 

nøgletalsbenchmarking, bør man undersøge, hvordan den organisatoriske struktur på øvrige lokaliteter kan 

tilpasses implementering af en effektiv resultatkontrol. Her vil man kunne tage udgangspunkt i opgavens 

belysning af CAS’ økonomimodel. 
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DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 

 
Udviklings-Mål og Virkemidler (UMV) 2014-2017 for DTU Campus Service (CAS) 
 

16. september 2013 

0 – CAS i DTU 
 
Dette dokument ”CAS UMV” er strategien for den ønskede udvikling i DTU Campus Service (CAS) i de næste 
4 år. CAS UMV hænger direkte sammen med DTU’s overordnede strategi, der er fastlagt af DTU’s bestyrelse 
og tilhørende delpolitikker fastlagt af DTU’s direktion.  
 
UMV´en udgør rammen for, at der i CAS hvert år udarbejdes en 1-årig handlingsplan, der beskriver hvilke 
konkrete indsatsområder og tilhørende resultatmål ledelsen i CAS har valgt at fokusere på efter aftale med 
DTU’s direktion. UMV og handlingsplan gennemføres inden for rammerne af et overordnet drifts- og anlægs-
budget, der afrapporteres hvert kvartal til DTU’s ledelse.    
 
Fra DTU bestyrelsens overordnede DTU strategi leveres 3 konkrete ankre til CAS UMV:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre rammer og langsigtede linjer for aktiviteterne i CAS findes beskrevet i ”Strategisk Campusplan for 
DTU”. Campusplanen beskriver, hvorledes CAS i UMV perioden og fremover forventes at planlægge og etab-
lere rammerne for DTU´s aktiviteter.  
 

 
1 – Profil og Strategi 
 
CAS’ Mission 
CAS er DTU’s Facilities Management organisation. CAS skal sikre, at drift, vedligehold og udvikling af DTU’s 
bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter DTU´s kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, inno-
vation og myndighedsbetjening. 
 
 
  

 ”DTU´s infrastruktur skal understøtte uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation 

ved at universitet: 
o råder over tidssvarende og konkurrencedygtig infrastruktur; og 
o etablerer forskningsfaciliteter i verdensklasse på områder, hvor en særlig konkurrencefordel 

kan skabes.”  
 

 ”DTU skal prioritere en smuk og funktionel campus med et synligt og alsidigt socialt liv, herunder 

et attraktivt studentermiljø.”   

 

 ”DTU´s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønsterek-

sempel på effektiv universitetsdrift.” 
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Opgaverne for CAS illustreres i den såkaldte Facilities Management spiral, hvor CAS varetager alle funktio-
ner: 

Bygherre-
funktion

Driftsherrefunktion

Beslutning
Køb
Leje

Byggeri

Planlægning
Behovsanalyser

Prognoser
Scenarier

Facilities 
Management

Byggeri
Nybyggeri

Ombygning
Tilbygning

Drift
Forsyning

Administration 
Vedligehold

Services

Space 
management

Portefølge management (ejendom)

 
CAS’ Vision   
CAS skal sikre, at DTU’s campus, bygningsmasse, faciliteter og den tilknyttede service er nationalt og interna-
tionalt attraktiv, og CAS skal være ledende i sit bidrag til at øge den gældende standard.  
 
 
CAS Værdier 
DTU’s kerneværdier Nytænkning, Engagement og Troværdighed efterleves gennem vores handlinger.  
 
Nytænkning sker gennem CAS´s bidrag til at udvikle Facilities Management området både på DTU og mere 
generelt, herunder i samarbejde med både DTU´s faglige institutter og CAS´s mange eksterne samarbejds-
partnere og leverandører.   
 
Engagement udvises ved at alle medarbejdere i CAS tager ansvar for, at deres opgaveløsning i sig selv lever 
op til en førende standard kendt i markedet, og at de sørger for at vedligeholde deres kompetencer til at kun-
ne leve op til målsætningen herom.   
 
Troværdighed opnås ved at levere førende faciliteter, rammer og service til forskningen, uddannelserne og in-
novationsaktiviteterne på DTU til den tid, kvalitet og inden for de økonomiske rammer, hvor forventningerne er 
afstemt med ledelse, brugere og kunder.  
 
Interaktionen og kommunikationen med vores brugere, kunder og andre interessenterne sker bl.a. gennem 
DTU’s intranet ”Portalen” og DTU’s hjemmeside. 
 
Om vi når målene vurderes ud fra, om DTU’s bygninger, omgivelser og faciliteter anses for attraktive af de an-
satte og de studerende, men også at virksomheder, organisationer, borgere og lokalsamfund anser DTU og 
DTU’s faciliteter som et aktiv, man meget gerne benytter og ønsker at samarbejde med.  
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2 – Support af DTU’s kerneaktiviteter  

 
DTU’s bygninger med tilhørende arealer udgør den naturlige ramme for alle aktiviteter. Udviklingen af DTU’s 
Campusser beskrives i selvstændige campusplaner. I denne UMV der derfor alene oplistet de mest væsentli-
ge målsætninger knyttet til at understøtte udviklingen på DTU’s fire grundlæggende kerneområder.  
 
2.1 Undervisning og uddannelse 
- Understøttelse af nye uddannelseskoncepter som f.eks. CDIO  
- Fornyelse af auditorier og øvrige undervisningslokaler til bl.a. mere atelierundervisning 
- Forbedrede studenterfaciliteter, læsepladser, idrætsfaciliteter, det uformelle læringsrum mv. 
- Kollegier, boliger 
- E-læring  
- CAS som praktiksted og case for ingeniørstuderende 
 
2.2 Forskning 
- Serviceniveau og aftaler vedr. forskningsstøtte bliver reguleret via SLA (Service Leverance Aftaler).  
- Støtte via nøgletal i forbindelse med programansøgninger og UMV udarbejdelse.  
- Fungere som aktiv medspiller i facilitetsoptimering i relation til forskningsområderne. 
- CAS og dermed DTU´s egen Facilities Management arbejde og faciliteter fungerer som forskningsobjekt   
 
2.3 Innovation, herunder efteruddannelsesaktiviteter  
- Anlægsprojekter med inddragelse af DTU kompetencer med henblik på at fremme innovativt byggeri.   
- Udvikle en ny samlet BIM model. 
- Udvikle nye samarbejds- og udbudsformer f.eks. gennem forskellige former for ”partnering”.    
 
2.4 Myndighedsberedskab 
- CAS er høringspart i mange forhold knyttet til bygnings- og facilitetsdrift 
- CAS indgår i det nukleare beredskab ved Risø Campus. 
 
 

3 – Bæredygtighed 

 
DTU har i 2011 vedtaget en bæredygtighedspolitik. Politikken sætter rammerne for at DTU på ansvarlig og 
troværdig vis forholder sig til miljømæssig bæredygtighed og klimaudfordring.  
 
Bæredygtighedspolitikken vedrører DTU’s drift og fysiske udformning. Bæredygtighed som element i Forsk-
ning, Undervisning, Innovation og Myndighedsbetjening behandles inden for kerneaktiviteternes egne politik-
ker. 
 
DTU baserer sit bæredygtighedsarbejde på en integreret systemforståelse, således at f.eks. bygningsenergi 
og procesenergi, enkeltbygninger og energisystem, samt resurseforbrug og genanvendelse optimeres som et 
samlet system. Det sker gennem cyklisk anvendelse af monitering (overvågning og rapportering), simulering 
(modellering af stof- og energistrømme) og indsats (gennemførelse af bæredygtighedstiltag). Det betyder at: 
 

 CAS vil inddrage bæredygtighedshensyn i drift og planlægning, herunder bæredygtig udformning af 

energianlæg, andre forsyningsanlæg, bygninger og landskabelig udformning. 

 CAS vil overvåge, kortlægge og synliggøre energiforbrug og miljøbelastning som led i Grønt Regn-

skab og monitere og rapportere sit Carbon Foot Print, idet det er en forudsætning for en kvalificeret 

bæredygtighedsindsats at kende den aktuelle miljø- og klimabelastning, og derigennem dokumentere 

effekten af reduktionstiltag. 

 CAS vil etablere kvantitative simuleringsmodeller, som kan dokumentere effekten af planlagte bære-

dygtighedsprojekter, hvor det er muligt. 

 CAS vil arbejde på, at alle medarbejdere udviser en fælles ansvarlighed og bæredygtig adfærd f eks 

ved at slukke for elforbrugende apparater og lys, når det ikke er i brug, have fokus på resurseforbru-

get ved design af forsøg og undervisningsaktiviteter mv. 
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 CAS vil udnytte sine særlige forudsætninger og leve op til sit ansvar som førende teknisk universitet 

ved at prioritere teknisk-videnskabeligt velfunderede, systemintegrerede og effektive bæredygtig-

hedstiltag, snarere end enkelte signalprojekter. 
 
Bæredygtighedsarbejdet rapporteres og planlægges som led i DTU’s årshjul gennem UMV, Handlingsplaner 
og Årsrapporter på linje med øvrige aktiviteter. 
 
Institutter og Campus Service skal gennem kommunikation sikre, at specifikke initiativer og resultaterne heraf 
er synlige for medarbejdere på DTU og for DTU’s interessenter uden for universitetet. 
 
 

4 – Organisation og Personaleressourcer  
 

Målsætningen for CAS’ organisering af personale og ressourcer er, at CAS til enhver tid bedst muligt under-
støtter den af DTU ledelsen og brugerne ønskede udvikling i DTU’s kerneaktiviteter.  
 
CAS linjeorganisation pr. 1. september 201 
Alle driftsopgaver, budgetter og medarbejdere er fordelt på de udførende enheder i CAS organisation.  
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Målet for CAS organisationen er, at 

1. være ramme for at gennemføre DTU’s Strategiske Campusplan 

2. tydeliggøre opgaveansvar, beslutningsgange og økonomisk ansvar 

3. styrke integrationen på tværs af faggrænser og mellem CAS forskellige lokaliteter  

4. styrke den faglige (projekt-)ledelse samtidig med at opretholde en klar linjeorganisation 

5. fastholde en enkel og flad struktur 
 
CAS’ arbejdsopgaver udvikles løbende i takt med udviklingen i DTU’s kerneydelser. Derfor vil CAS løbende 
tilpasse både organisation og personalesammensætning til de fremtidige opgaver. 
 
Dette vil ske i form af job-, opgave- og kompetenceudvikling for alle medarbejdere samt nyrekruttering i områ-
der, hvor der erfares kompetencehuller. Som et særligt indsatsområde skal medarbejdere videreuddannes i 
opgave- og projektstyring samt arbejde med at komme på forkant med fremtidens krav til effektiv Facilities 
Management og service. 
 
Hvad der løses hvor og af hvem, vil kvalitets- og prismæssigt blive vurderet imod førende standard blandt lan-
dets bedste Facilities Management organisationer.  
 
I sin organisation vil CAS udvikle profilen som socialt rummelig og familievenlig arbejdsplads.  
 
 
4.1 Leder- og medarbejderudvikling  
Målet er, at CAS sikrer den bedst mulige faglige ekspertise og kvalitet inden for egne rækker. CAS skal evne 
at tiltrække dygtige medarbejdere, der med engagement og kompetencer ønsker at blive en del af et attraktivt 
fagligt miljø i fortsat udvikling med gode karrieremuligheder.  
 
Ledelsens fokus er at udvikle CAS’ kompetencer og medarbejdere i henhold til de bedste standarder kendt i 
markedet. Det betyder, at ledere i CAS skal evne at holde føling med udviklingen i markedet supporteret af 
nøgletal, og formå at effektivisere egne driftsfunktioner i tråd med den løbende inspiration, der opnås fra hin-
andens samt andre markedslederes tiltag og erfaringer.  
 
At sikre at CAS leverer en førende serviceydelse til brugere og kunder er ikke alene et ledelsesanliggende. Al-
le medarbejder er forpligtede til på deres område at holde sig orienterede om den faglige udvikling. Det dagli-
ge samarbejde med kolleger og leder skal ske i en åben og troværdig dialog, der kan sikre en optimal opga-
vevaretagelse.  
 
I henhold til principperne om selvledelse og CAS´s værdier nytænkning, troværdighed og engagement vil den 
enkelte CAS medarbejder sammen med sine kolleger og nærmeste leder i høj grad få indflydelse på arbejdets 
udvikling og tilrettelæggelse. Den enkelte medarbejder skal derfor udvise selvledelse på sit kompetenceområ-
de, og sammen med kolleger og nærmeste leder evne at igangsætte og styre egne opgaver. For nogle drifts-
opgaver gælder dog, at ledelse bedst sker ved instruktion, men der skal stadig finde en dialog sted mellem le-
der og medarbejder med henblik på at forbedre arbejdsvaretagelsen. 
 
Alle CAS medarbejdere vil løbende blive introduceret til nye forretningsgange understøttet af nye IT værktøjer. 
Det vil ske igennem efteruddannelse og kurser samt sidemandsoplæring og ”on the job training”. 
 
MUS samtalen vil hvert år blive anvendt, med henblik på at fastsætte udviklingsretningen for den enkelte 
medarbejders mulighed for at bidrage hertil. Medarbejderen skal i forbindelse med sin MUS medvirke til, at 
der bliver indgået klare aftaler med lederen om job- og kompetenceudvikling. MUS samtalen står ikke alene, 
og må ikke erstatte den daglige dialog mellem medarbejder og ledelse. 
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5 – Andre ressourcer  
CAS styrer en meget stor mængde af andre ressourcer i form af leverandører. Som byg- og driftsherre er det 
alle CAS medarbejderes opgave at sikre, at opgaveløsningen til stadighed er placeret, hvor den løses bedst 
inden for de rammer der er stillet til rådighed enten dette er inden for DTU’s organisation eller hos leverandø-
rer. 

Udviklingen for CAS stiller ikke alene store krav til medarbejderne i CAS, men også til en tilsvarende udvikling 
hos de nære samarbejdspartnere, dvs. institutter, andre administrative afdelinger, datterselskaber og eksterne 
rådgivere og leverandører med henblik på at kunne indfri det samlede DTU’s forventninger og målsætninger. 

En anden målsætning for samarbejdet på de indre linjer er at inddrage kompetencer på bygnings-, forsynings-
, infrastruktur- og installationsområderne blandt DTU’s forskere i den generelle udvikling af DTU’s egne facili-
teter. 

5.1 Partnerskaber og netværk  
Ud over DTU’s institutter, studerende og andre administrative supportafdelinger indgår Campus Service i en 
række partnerskaber med eksterne aktører og relationer med adskillige andre interessenter: 

- Andre universiteter  
- Scion-DTU  
- Rådgivere, entreprenører og leverandører 
- BYGST 
- Kommune og region 
- Forsyningsselskaber   
- DFM netværk og Bygherreforeningen 
- NUAS, ISCN, Nordic Five Tech, mv. 

5.2 IT 
I UMV perioden vil CAS fortsætte den igangsatte IT udvikling. Der vil blive lagt særlig vægt på at udvikle 
DTU’s geografiske databaser i form af BIM systemer, samt integrationen af disse geografisk lokaliserede data 
med DTU basen som organiserer DTU’s personrelaterede data og DTU´s økonomisystem. 

BIM og projektweb integreres i alle større byggeprojekter. Udbud fra DTU skal opfylde udviklingen i bestem-
melserne i konkurrencelovgivningen og kravene til ”Digitalt byggeri”, som igen stiller store krav til opdaterede 
og aktive tegningsdatabaser (BIM) over DTU’s samlede bygningsmasse, såvel den ejede som den lejede.  

Økonomistyringen sker i Oracle Project, og økonomistyringen vil fortsat blive udviklet med henblik på at un-
derstøtte sektions- og projektledelsen og CAS’ Facilities Management baserede forretningsmodel og organi-
sation. 

De teknikovervågende Building Management Systemer (BMS og CTS system) vil blive fortsat udviklet og ud-
bygget til at kunne håndtere alle DTU lokaliteter både på fejlmeldinger samt bestilling af mindre tilpasningsop-
gaver. Arbejdet med bæredygtighed vil ligeledes blive understøttet i et kontinuerligt kredsløb mellem at måle, 
simulere og handle.  

Al IT anvendelse vil ske indenfor rammerne af de gældende IT sikkerhedsstandarder. 

5.3 Lokaler  
På alle DTU lokaliteter er CAS lokaliseret med henblik på at kunne udfylde sin rolle så effektivt som muligt. 

På Lyngby Campus vil CAS i en ny bygning 410 samle CAS administration og bygherreafdelingen med drifts-
afdelingerne i et samlet CAS område centralt i 4. kvadrant.   

Ud over opsætning af midlertidige projektkontorer på de kommende store byggepladser forventer CAS ikke at 
skulle øge sit lokaleforbrug i UMV perioden.  
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Bilag -CAS økonomimodel Budget_2013_DFM Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Bjørn Clausen-Ley

Budget År 2013 - DTU Campus Service i Oracle Project
(i 1.000 kr)

DFM 

Hoved 

kategori

DFM Detailkategori Projekt numre løbende drift

udlæg løn udlæg løn udlæg løn

Samlet drift Netto 552.102          

Samlet drift 579.602          71.115         350.289           49.974         229.314       21.141  

Vedligehold i alt 172.853          35.432         143.042           23.746         29.811          11.686  

Udvendigt 21.330            3.473           18.434             3.473           2.896            -         

Plan Planlagt vedligehold bygninger Udvendigt 94001 2.396               -                -                    -                2.396            -         

Bygninger projekter (see VR) 94001-8660 16.000            -                16.000             -                -                -         

Risø projekter (see VR) 94001-8607 500                  -                -                    -                500               -         

Fejlm. Afhjælpende vedligehold bygninger Udvendigt 94002 2.434               4.471            2.434                4.471            -                -         

Lønandel vedr. Anlægsprojekter -                   -750              -                    -750              -                -         

Lønandel vedr. gener. Univ. Formål -                   -248              -                    -248              -                -         

Bestil. Oprettende vedligehold bygninger Udvendigt 94003 -                   -                -                    -                -         

BR ramme se under 94012-8650 BR-plan ramme
-                   -                -                    -                -                -         

Terræn med installationer 24.741            7.752           22.269             6.076           2.472            1.676     

Plan Planlagt vedligehold Terræn m. inst. 94004 -                   -                -                    -                -                -         

Park og Vej projekter (see VR) 94004-8670 VR ramme 7.000               -                7.000                -                -                -         

Fejlm. Afhjælpende vedligehold Terræn m. inst. 94005 9.241               8.580            6.769                6.904            2.472            1.676     

Bestil. Oprettende vedligehold Terræn m. inst. 94006 -                   -829              -                    -829              -                -         

Kloakrenoveringer - henlæggelser 94006-8670-11 Kloakrenov. 8.500               -                8.500                -                -                -         

BR rest ramme se under 94012-8650 BR-plan ramme
-                   -                -                    -                -                -         

Indvendigt 45.034            6.070           36.490             4.223           8.544            1.846     

Plan Planlagt vedligehold bygninger Indvendigt 94007 -                   -                -                    -                -                -         

Fejlm. Afhjælpende vedligehold bygninger Indvendigt 94008 14.301            6.317            5.757                4.471            8.544            1.846     

Bestil. Oprettende vedligehold bygninger Indvendigt  94009 -                   -248              -                    -248              -                -         

Miljø betinget renoveringer (Asbest, PCB) 94009-8610-11 MiljøPulje 10.000            -                10.000             -                -                -         

BR rest ramme se under 94012-8650 BR-plan ramme
-                   -                -                    -                -                -         

VIROLOGI Flytning 94009-8610-12 Virologi 2.233               -                2.233                -                -                -         

Flytteramme 94009-8650 flytteramme 11.900            -                11.900             -                -                -         

Midlertidig køkken B101 94009-8610Midlertid.køkke 1.600               -                1.600                -                -                -         

Bygchef ramme 94009-8660 Bygchef 5.000               -                5.000                -                -                -         

Installationer 79.823            18.137         64.063             9.974           15.760          8.164     

Plan Planlagt vedligehold Installationer 94010 -                   -                -                    -                -                -         

BMS og energi (see VR) 8625 7.000               -                7.000                -                -                -         

VVS projekter (see VR) 8630 11.000            -                11.000             -                -                -         

EL projekter (see VR) 8640 -                   -                -                    -                -                -         

Risø projekter (see VR) 8607 2.200               -                -                    -                2.200            -         

Fejlm. Afhjælpende vedligehold Installationer 94011 32.856            19.421         19.296             11.258         13.560          8.164     

Lønandel vedr. Anlægsprojekter -                   -756              -                    -756              -                -         

Lønandel vedr. gener. Univ. Formål -                   -528              -                    -528              -                -         

Bestil. Oprettende vedlighold Installationer 94012 -                   -                -                    -                -                -         

HPFI relæer opsætning eta2 (Forts. I 2012) 94012-8640 HPFI 9.000               -                9.000                -                -                -         

BR rest ramme 94012-8650 BR-plan ramme 17.767            -                17.767             -                -                -         

CAS Lyngby Ude lokaliteter

XXXXX-sted nr.-år-navn

XXXXX-sted nr-navn

XXXXX-sted nr.

Samlet Samlet Samlet
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Budget År 2013 - DTU Campus Service i Oracle Project
(i 1.000 kr)

DFM 

Hoved 

kategori

DFM Detailkategori Projekt numre løbende drift

CAS Lyngby Ude lokaliteter

XXXXX-sted nr.-år-navn

XXXXX-sted nr-navn

XXXXX-sted nr.

Samlet Samlet Samlet

Inventar 1.926               -                1.786                -                140               -         

Fornyelse/køb af inventar 94013 1.926               -                1.786                -                140               -         

Forsyninger 150.191          -                96.634             -                53.557          -         

Energi
Varme (inkl. Gas/olie til opvarmning) 94020 10.386            -                2.048                -                8.337            -         

Fjernvarme 94021 46.218            -                38.494             -                7.724            -         

-                    -                -                -         

EL 94022 117.246          -                83.181             -                34.066          -         

-40.000           -                -40.000            -                -                -         

Vand  94023 8.360               -                7.565                -                795               -         

-636                 -                -636                  -                -                -         

Øvrig energi (Brændstoffer mv.) 94024 1.091               -                1.000                -                91                 -         

Renovation
Afløb (incl. Rensningsanlæg på Risø) 94025 1.234               -                -                    -                1.234            -         

Renovation, Affald 94026 6.292               -                4.982                -                1.310            -         

-                   -                -                    -                -                -         

Renhold 39.234            -                26.979             -                12.255          -         

Udvendigt (vinterbekæmpelse) 94027 1.000               -                1.000                -                -                -         

-                   -                -                    -                -                -         

Indvendigt periodisk rengøring 94030 33.321            -                22.331             -                10.990          -         

Indvendigt special rengøring 94031 739                  -                500                   -                239               -         

Vinduespolering 94032 937                  -                608                   -                329               -         

Måtte og Linnedservice 94033 1.459               -                1.000                -                459               -         

Serviceartikler 94034 1.779               -                1.541                -                238               -         

Services 26.343            7.687           14.696             6.628           11.646          1.058     
Driftsramme (Servicecenter)

Catering 94035 -                   1.473            -                    1.473            -                -         

2.811               -                2.212                -                599               -         

7.695               -                3.088                -                4.607            -         

-                    -                -                -         

Vagt og Security 94036 11.682            -                5.646                -                6.035            -         

-                   -                -                    -                -                -         

-                    -                -                -         

Kontorstøtte DTU 94037 4.155               6.214            3.750                5.156            405               1.058     

-                   -                -                    -                -                -         

21.795            20.193         18.401             12.855         3.395            7.338     

Pasning,  styring og overvågning 94038 9.956               8.967            7.172                5.534            2.784            3.433     

Vagtordningsudbetalinger (Risø, Lindholm og Lyngby) 94038-8602/8607/8625-11 Rådig-

vagt -                   1.500            -                    600               -                900        

Sisimiut - drift (før 93246) 93763-8695 650                  -                650                   -                -                -         

Teknikchef ramme 94038-8640 Teknikchef 3.000               -                3.000                -                -                -         

Løsøreforsikringer 94039 -                   -                -                    -                -                -         

-                    -                -                -         

Ledelse og administration i CAS 94040 2.644               9.726            2.033                6.721            611               3.005     

-                    -                -                -         

Eksterne konsulenter 94041 5.546               -                5.546                -                -                -         
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Budget År 2013 - DTU Campus Service i Oracle Project
(i 1.000 kr)

DFM 

Hoved 

kategori

DFM Detailkategori Projekt numre løbende drift

CAS Lyngby Ude lokaliteter

XXXXX-sted nr.-år-navn

XXXXX-sted nr-navn

XXXXX-sted nr.

Samlet Samlet SamletForberedende anlægsprojekter - Drift 94042 6.585               4.893           6.585                4.893           -                -         

Forberedende anlægsprojekter -                   7.469            -                    7.469            -                -         

Lønandel vedr. Anlægsprojekter -                   -2.576          -                    -2.576          -                -         

94042-8610-11 PP sager 6.585               -                6.585                -                -                -         

Generelle Universitetsformål 94043 1.985               2.911           1.707                1.853           279               1.058     

94043-86xx arrangem. 793                  1.853            793                   1.853            -                -         

94043-8650-11 LeasingBil 68                    -                68                     -                -                -         

Gæstebollgier (ikke bygningsdrift) 94043-8695-11 177                  -                177                   -                -                -         

Campus - TV, textil, telefon m.v. 94043-8696/94043-8697 699                  -                669                   -                30                 -         

Kant.kørsel,brænds.afre 94043-8607 248                  1.058            -                    -                248               1.058     

Faste ejendomsudgifter 31.790            -                20.757             -                11.033          -         

Ejendomsskatter 94044 30.100            -                19.077             -                11.023          -         

Andre skatter og afgifter 94045 170                  -                160                   -                10                 -         

Bygningsforsikringer 94046 1.520               -                1.520                -                -                -         

Husleje 128.827          -                21.489             -                107.337       -         

Husleje uden moms 94047 105.861          -                201                   -                105.660       -         

Estimeret Huslejereduktion fra UBST -                    -                -                -         

Husleje med moms 94048 15.952            -                15.927             -                25                 -         

Leje af grund 94049 -                   -                -                    -                -                -         

Leje/leasing af pavillon mv. 94050 7.014               -                5.362                -                1.652            -         

Kapitalomkostninger -                   -                -                    -                -                -         

AØR Afskrivninger 94060 -                   -                -                    -                -                -         

AØR Renteomkostninger 94070 -                   -                -                    -                -                -         

Indtægter -80.074           -                -54.843            -                -25.231        -         

Huslejeindtægter Lejer/kunde-projektnr. -21.054           -                -18.855            -                -2.199           -         

Andre lejeindtægter Lejer/kunde-projektnr. -                   -                -                    -                -                -         

Lejeindtægt gæsteboliger & Campus Village 93760 -                   -                -                    -                -                -         

Brugsretindtægt Scion Lejer/kundeprojektnr. -7.567             -                -7.567              -                -                -         

-                   -                -                    -                -                -         

Forsyninger faktureret til lejere Lejer/kunde-projektnr. -28.625           -                -22.869            -                -5.756           -         

Renhold faktureret til lejere Lejer/kunde-projektnr. -713                 -                -411                  -                -302              -         

Faste ejendomsudgifter faktureret til lejere Lejer/kunde-projektnr. -8.392             -                -5.141              -                -3.251           -         

-                   -                -                    -                -                -         

Eksternt salg af vedligehold, varer og tjenester Lejer/kunde-projektnr. -2.923             -                -                    -                -2.923           -         

Indtægter fra sponsorater Lejer/kunde-projektnr. -                   -                -                    -                -                -         

-                    -                -                -         

Internt salg af vedligehold, tjenester og opgaveløsning 94902 -                   -                -                    -                -                -         

Intern tilførsel af projektmidler 94904 -                   -                -                    -                -                -         

-                   -                -                    -                -                -         

Intern tilførsel af elevrefusioner 94905 -                   -                -                    -                -                -         

Eksternt salg 94913 -                   -                -                    -                -                -         

Refusion af udvendig vedligehold 94914 -                   -                -                    -                -                -         

Tilskud fra udlejer til indvendig vedligehold 94915 -10.800           -                -                    -                -10.800        -         

Tilførsel af hensættelsesmidler (kvartalvis) -27.500           -                -27.500            -                -                -         
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CAS Hørsholm

8655

Uffe Thomsen

udlæg løn udlæg løn udlæg løn udlæg løn udlæg udlæg løn udlæg løn

12.751      4.618        20.454     6.383         22.210     4.119       63.561       6.721     19.914              23.726       8.192     23.616     6.904       

7.020        -             20.408     6.302         18.775     3.671       34.890       -         -                     23.712       7.697     22.411     6.076       

-             -             -            -             -            -            -             -         -                     18.400       3.473     -            -            

16.000       

2.400         4.471     

-750       

-248       

-             -             -            -             -            -            -             -         -                     -             -         22.231     6.076       

7.000       

6.731       6.904       

-829         

8.500       

-             -             -            -             -            -            16.900       -         -                     5.285         4.223     -            -            

5.285         4.471     

-248       

11.900       

5.000         

7.000        -             20.388     6.302         18.755     3.671       17.767       -         -                     -             -         -            -            

7.000        

11.000     

-            

9.388        6.383         9.755       4.875       

-756         

-81             -448         

9.000       

17.767       

8625

BMS og energi VVS EL

Ledelse og 

Administration Bygninger Park og Vej

8640 8650 8660 8670

Steen HansenTommy Plesner Steen Hansen

8630

Uffe Thomsen Synne Remvig Michael K. Jepsen
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CAS Hørsholm

8625

BMS og energi VVS EL

Ledelse og 

Administration Bygninger Park og Vej

8640 8650 8660 86708630

20              -             20             -             20             -            223            -         -                     27               -         179           -            

20              20             20             223            27               179           

411            -             -            -             -            -            -             -         2.517                -             -         -            -            

411            610                    

1.787                

120                    

-             -             -            -             -            -            -             -         -                     -             -         1.000       -            

1.000       

-             -             -            -             -            -            -             -         311                    -             -         -            -            

311                    

5.307        4.618        -            -             3.000       -            8.138         6.721     -                     -             -         -            -            

5.307        4.018        214            

600            

650            

3.000       

2.033         6.721     

5.242         
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CAS Hørsholm

8625

BMS og energi VVS EL

Ledelse og 

Administration Bygninger Park og Vej

8640 8650 8660 86708630-             -             -            -             -            -            -             -         -                     -             -         -            -            

10              -             43             81               433           448           169            -         -                     -             496        103           829           

10              43             81               433           448           101            496        103           829           

68              

2                -             3               -             2               -            19.439       -         1.160                14               -         102           -            

17.917       1.160                

2                3               2               2                 14               102           

1.520         

-             -             -            -             -            -            925            -         15.927              -             -         -            -            

15.927              

925            

-             -             -            -             -            -            -             -         -                     -             -         -            -            

-             -             -            -             -            -            -             -         -                     -             -         -40            -            

-40            

-             

-            -            

-         

-9.000      -8.500      
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Bilag - Økonomirapport sektionsledere - VVS - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Sted Projektnr. Projektnavn Projektleder Budget 2014 Prognose Q1 Prognose Q2 Prognose Q3
Forbrug Q1 
2014 Rest

%-
Forbrug

Ko
m
me
nta
r

VVS Drift
8630 VVS 94011-8630 86 30 Installat.-AfhjæWang-Holm, Anders 11.791.524 12.591.524 874.488 10.917.036 7%
8630 VVS 94013-8630 86 30 Inventar-Forn Wang-Holm, Anders 20.100 0 20.100 0%
8630 VVS 94043-8630 arrange86 30 DTU ArrangemWang-Holm, Anders 42.765 0 42.765 0%
8630 VVS 94045-8630 86 30 Andre AfgifterWang-Holm, Anders 3.051 0 3.051 0%
8630 i alt 11.857.440 12.591.524 0 0 874.488 10.982.952 7%

Indtægter 8630
8630 VVS 94902-8630 86 30 Internt salg Wang-Holm, Anders 0 0 0 0 0 0
8630 VVS 94913-8630 86 30 Eksternt salg Wang-Holm, Anders 0 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0 0 0

8630 i alt 11.857.440    12.591.524,00    0 0 874.488,00   10.982.952,00    7%
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Bilag - Økonomirapport sektionsledere - VVS - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Opgave Budget 2014
Prognose Q1 
2014

Forbrug Q1 
2014

Forbrug Q1 
2013 Forbrugt i % Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Kommentar

12 - Ingeniør 24.238 #DIV/0! 483.717                              432.034                              411.765,58
013 - IT kons./programmør #DIV/0! 36.984                                4.312                                 
017 - Div. Honorarer/kons. 60.000                              0% 77.914                                398.027                              58.712                              
018 - Køb ekst.Ydelse/ana. 60.000                              11.836 5.035 0% 84.603                                172.217                              
105 - Murer #DIV/0! 18.620                                128.490                              9.995,00
106 - Tømrer 100.000                            14.513 16.600 0% 211.330                              170.550                              166.850                             
107 - Glarmester #DIV/0! 3.657,00
108 - Gulv #DIV/0! 1.000,00
109 - Tag #DIV/0! 3.936                                 14.031,00
110 - Maler #DIV/0! 50.300                                
111 - Smed #DIV/0! 68.768                                33.390                                
112 - Elektriker 100.000                            6.832 17.748 0% 1.037.928                           1.254.251                           799.991                             
113 - Isolatør 471.660                            78.599 21.738 0% 652.477                              459.165                              434.167                             
114 - VVS 3.802.538                         167.595 919.667 0% 5.151.381                           10.499.993                         9.092.133                          
115 - Låsesmed 1.278 1.649 #DIV/0! 1.649                                 5.573                                 1.856,00
118 - Ventilation 2.694.135                         98.060 291.724 0% 3.647.753                           
121 - Hovedentreprise #DIV/0! 5.376                                 
130 - Kraner 117.915                            134.000 150.825 0% 157.822                              226.882                              210.236                             
131 - Elevatorer #DIV/0! 10.198                                
140 - Håndværkerrengøring #DIV/0! 10.569                                
150 - Leje/leas. mat. o.l. 117.915                            2.787 50.168 0% 157.644                              84.957                                60.890                              
161 - Inventar, løst #DIV/0! 3.057                                 271                                    9.098,72
170 - Flytn. -ombygn./rok. #DIV/0! 2.752                                 
171 - Div.Transp.& forsen. #DIV/0! 964                                    413,00
180 - Andre omkostninger 100.000                            57.965 0% 258.027                              701.842                              720.419                             
202 - Met./bolt./skru.indk 8.011 #DIV/0! 32.826                                44.776                                74.622,36
203 - El- & datakomp.,indk #DIV/0! 63.896                                443                                    32.416,89
204 - Lyskilder, indkøb #DIV/0! 22.600                                
205 - H.hvidev.ans.& vedl. 1.895 #DIV/0! 1.895                                 
209 - VVS komponenter 2.222.474                         198.411 384.768 0% 2.954.708                           3.529.868                           3.526.896                          
211 - Sten/grus/fliser #DIV/0! -2.464                                
212 - Kloaker/faskiner/brønde
213 - Belægninger #DIV/0! 1.925                                 1.159                                 1.161,25
217 - Undervisningsmateriale #DIV/0! 588,00
218 - Res.& forbr.(bil/m) #DIV/0! 2.816                                 6.637                                 
219 - Mask./mat. vedlh. #DIV/0! 710                                    80.000,00
220 - Maskin./mat.ansk. #DIV/0! 93.731                                
221 - Bil,cykler & trailer 100.000                            330 22.622 0% 84.778                                156.270                              103.317                             
222 - Håndværkt./småm. 1.720 1.874 #DIV/0! 19.008                                10.800                                19.880,40
223 - Div. Mat./inv./udst. 117.915                            558 26.817 0% 153.578                              81.483                                43.585                              
224 - Div.Rep.& vedlh. 542.410                            133.286 80.597 0% 765.574                              51.353                                825                                   
225 - Personbiler 1.380 #DIV/0! 1.380                                 
230 - Arbejdstøj 26.000                              3.094 2.271 0% 37.256                                55.813                                31.673,98
231 - Vask af arbejdstøj 18.000                              3.501 2.667 0% 15.933                                22.251                                16.942,85
242 - Int. salg vare/tjen. #DIV/0! -525.414                            -1.546.822,48
243 - Ekst. salg vare/tje. #DIV/0! -49.088                              -98.092,78

94011-8630 VVS
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244 - Int. Køb af bare/tje #DIV/0! 9.080                                 
510 - Rejs./trans.tax,kør 20.000                              3.117 1.979 0% 23.922                                30.406                                26.026,14
511 - Hotel (10%) #DIV/0! 7.810                                 1.436                                 2.242,15
512 - Repræsentation (5%) #DIV/0! 2.040                                 8.802                                 
513 - Repræsentation (20%) 835 #DIV/0! 10.675                                240,00
514 - Abonne./medlems. 30.000                              824 350 0% 32.018                                3.025                                 1.900,00
517 - Kontorh./kontoruds. 10.000                              7.457 6.087 0% 18.915                                66.923                                49.690,50
518 - Telefon/TV/ADSL #DIV/0! 472                                    
519 - Personaleuddannelse 60.000                              11.618 0% 41.961                                21.624                                45.435,68
520 - Møde/konfer./festar. #DIV/0! 4.419                                 1.030,00
523 - Personalepleje 3.542 #DIV/0! 5.447                                 7.193                                 4.252,50
524 - Forpl.møder mv DTU 20.000                              805 1.313 0% 16.654                                11.267                                6.547,84
702 - Andre skatter/afgif. 130 1.380 #DIV/0! 1.380                                 30.208                                
Rest 1.000.562                         0% 1.094.225                           1.485.459                           907.036                             
Totaler 11.791.524                       -                 874.488         2.087.367       0% 16.398.113                         18.299.789                         14.419.572                        
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Bilag Økonomirapport sektionsledere - Park Vej - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-
Ley

Sted Projektnr. Projektnavn Projektleder Budget
Prognose 
Q1

Prognose 
Q2 Prognose Q3 Forbrug Q1 Rest %-forbrug Forbrug 2013 Forbrug 2012

komm
entar
er Q1

Park & Vej drift
8670 Park & Vej 94005-8670 86 70 Terræn m Jepsen, Michael 4.380.000 239.824 4.140.176 5% 4.505.112         6.544.689         
8670 Park & Vej 94013-8670 86 70 Inventar-F Jepsen, Michael 80.000 0 80.000 0% 5.584              -5.662             
8670 Park & Vej 94027-8670 86 70 Renhold-UJepsen, Michael 2.980.000 545.216 2.434.784 18% 3.482.012         2.233.621         
8670 Park & Vej 94043-8670 86 70 DTU ArranJepsen, Michael 103.849 9.145 94.704 9% 65.147              99.102              
8670 Park & Vej 94045-8670 86 70 Andre Afg Jepsen, Michael 0 0 0 #DIV/0! -                    -196                  
8670 Park & Vej 94913-8670 86 70 Eksternt s Jepsen, Michael -64.000 0 -64.000 0% -32.000             
8670 i alt 7.479.849 0 0 0 794.185 6.685.664 11% 8.025.855       8.871.554       

Autoværksted drift
8675 Autoværkst 94013-8675 86 75 Inventar-F Jepsen, Michael 10.000 0 10.000 0,0% 104 -                    
8675 Autoværkst 94005-8675 86 75 Terræn m Nielsen, Keld Sa 95.000 8.842 86.158 9% 82.612 138.274            
8675 Autoværkst 94045-8675 86 75 Skatter Nielsen, Keld Sa 0 0 0 #DIV/0! 0 -                    
8675 i alt 105.000 0 0 0 8.842 96.158 8% 82.716            138.274          

Renovation drift

8680 Renovation 94013-8680 86 80 Inventar-F Jepsen, Michael 50.000 0 50.000 0% 0 61.479              

8680 Renovation 94026-8680 86 80 Renovatio Jepsen, Michael 5.006.842 449.834 4.557.008 9% 4.805.926 4.555.975         

8680 Renovation 94045-8680 86 80 Andre SkaJepsen, Michael 25.447 0 25.447 0% 35.788 560                   

8680 Renovation 94913-8680 86 80 Eksternt s Jepsen, Michael -233.221 -17.060 -216.161 7% -373.745 0
8680 i alt 4.849.068 0 0 0 432.774 4.416.294 9% 4.467.969       4.618.014       
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Opgave Budget 2014 Prognose Q1 Forbrug Q1 2014 Forbrug Q1 2013 %‐forbrug Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Kommentar Type
011 - Arkitekt 0,00 150.632                 45.306                   Med
112 - Elektriker 3.245                            560                               #DIV/0! 19.402                   95.456                   23.783                   Med
150 - Leje/leas. mat. o.l. 3.551                            1.098                            #DIV/0! -202                       113.897                 116.888                 Med
210 - Plant./frø/frugt/løg 610.000                39.130                          20.583                          6% 610.951                 542.012                 392.620                 Med
211 - Sten/grus/fliser 350.000                25.807                          14.706                          7% 296.259                 424.633                 536.062                 Med
212 - Kloak./faskin./brøn. -2.995                           56.361                          #DIV/0! 529.626                 192.345                 152.759                 Med
213 - Belægninger 300.000                0% 411.984                 228.074                 82.388                   Med
214 - Terræninventar 200.000                10.790                          5% 167.223                 216.982                 532.687                 Med
215 - Afspærring/opstrib. 50.000                  17.730                          35% 101.668                 40.336                   42.324                   Med
216 - Kontorbeplantning 300.000                38.116                          15.075                          13% 242.407                 144.939                 154.207                 Med
218 - Res.& forbr.(bil/m) 200.000                28.504                          37.662                          14% 219.419                 331.288                 17.818                   Med
219 - Mask./mat. vedlh. 300.000                16.520                          6% 314.908                 154.750                 6.095                     Med
220 - Maskin./mat.ansk. 150.000                0% 189.209                 118.529                 31.532                   Med
221 - Bil,cykler & trailer 40.000                  10.471                          26% 32.121                   137.075                 Med
222 - Håndværkt./småm. 80.000                  18.970                          1.835                            24% 81.101                   135.070                 52.274                   Med
223 - Div. Mat./inv./udst. 120.000                7.924                            5.992                            7% 120.106                 276.455                 176.738                 Med
224 - Div.Rep.& vedlh. 400.000                2.296                            98.715                          1% 380.137                 1.921.646              1.633.359              Med
230 - Arbejdstøj 50.000                  4.966                            8.396                            10% 47.080                   47.466                   83.243                   Med
241 - Afh.mask.,mat.,inv. -1.000                    -82.000                  Med
302 - Ukrudtsbekæmpel. 54.230                   15.960                   Med
303 - Skadedyrsbekæmp. 4.020                     6.888                     med
304 - Beskæring 96.145                   Med
305 - Græsvedligehold 84.310                   64.960                   Med
Rest 360.000                18.044                          24.027                          5% 94                          315.874                 379.767                 
Totaler 4.380.000             -                        239.824                        284.449                        5% 4.505.112              5.644.689              4.516.988              

94005-8670
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Bilag Økonomirapport sektionsledere - Park Vej - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Opgave Budget 2014 Prognose Q1 2014 Forbrug Q1 2014 Forbrug Q1 2013 % forbrug Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Kommentar
101 ‐ Grund Terræn 459,2
201 - Kemikalier og gas 7.132                
301 - Vinterbekæmpelse 800.000            276.333                  338.073                  35% 880.229            671.106            472.270            
302 - Ukrudtsbekæmpel. 600.000            0% 631.326            336.136            410.080            
303 - Skadedyrsbekæmp. 65.000              6.059                      4.020                      9% 64.449              57.921              48.480              
304 - Beskæring 600.000            204.150                  4.208                      34% 734.703            672.860            727.769            
305 - Græsvedligehold 350.000            0% 445.737            344.710            449.078            
306 - Renholdelse ude 565.000            58.361                    10% 720.560            137.545            35.149              
510 - Rejs./trans.tax,kør 313                         764                         #DIV/0! 5.009                6.211                3.140                
Rest #DIV/0! -                   
Totaler 2.980.000         -                             545.216                  347.065                  18% 3.482.012         2.233.621         2.146.423         

94027-8670
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Bilag Økonomirapport sektionsledere - Park Vej - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -
Bjørn Clausen-Ley

Opgave Budget 2014
Prognose Q1 
2014

Forbrug Q1 
2014

Forbrug Q1 
2013

% forbrug 
af 
prognose

Forbrug 
2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Kommentar Q3

018 - Køb ekst.Ydelse/ana. 50.000            0% 150.489       223.998          190.000          
218 - Reservedele -1.305            
219 - Mask./Mat. Vedlh. 34.796        
221 - Bil,cykler & trailer 120.000          18.031             15% 101.007       115.711          
225 - Personbiler -6.474            
243 - Eksternt salg -160.449        556584,78
507 - IT software 94.670            
602 - Kemikalieafhentning 4300,63
621 - Renovation, dag- 1.300.000       231.006           129.252       18% 1.323.239    1.225.582       1.309.529       
622 - Renov., kemi & spec. 2.700.000       195.192           220.786       7% 2.718.588    2.613.300       2.691.304       
623 - Ladcontainere 20.000            0% 16.471        21.081            38.582            
624 - Renovationsemballage 300.000          0% 331.081       195.507          177.705          
626 - Renovationspladser 200.000          5.605               3% 130.255       211.597          217.098          
702 - Andre skatter/afgif. 22.757            7.186             
Rest 316.842          0% -73.558          560.885          
Total 5.006.842 0 449.834 350.038     9% 4.805.926    4.555.975     5.192.288     

94026-8680
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Bilag ‐ Økonomirapport sektionsledere ‐ El ‐ Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service ‐ Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  ‐Bjørn 
Clausen‐Ley

Sted Projektnr. Projektnavn Projektleder Budget 2014 Prognose Q1 Forbrug Q1 Rest %-Forbrug
K
o

8640 El 94011-8640 86 40 Installat.-Afhjælpen. Egetoft, Allan 11.357.223 11.357.223 965.513 10.391.710 9%
O
ve

8640 i alt 12.177.327 12.177.327 968.861 11.208.466 8%

Indtægter 8640
8640 El 94913-8640 86 40 Eksternt salg Egetoft, Allan -306.000         -160.000         -                  -306.000       0% an 

8640 i alt 11.871.327     12.017.327     968.861          10.902.466   8%
E
L 

1 af 2



Bilag ‐ Økonomirapport sektionsledere ‐ El ‐ Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service ‐ Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control 
Systems  ‐Bjørn Clausen‐Ley

Opgave
Budget 
2014

Prognose 
Q1

Forbrug Q1 
2014

Forbrug Q1 
2013

Forbrugt i 
% 

Forbrug 
2013 Forbrug 2012

Forbrug 
2011 Kommentar Type

012 - Ingeniør 150.000 150.000 995               0% 302.156       115.165         17.934       Rest
112 - Elektriker 6.000.000 6.000.000 505.567         393.058        8% 8.596.394    8.817.330      4.994.675  Med
131 - Elevatorer 700.000 700.000 23.993           39.992          3% 764.363       691.137         401.402     Med
180 - Andre omkostninger 53.000 53.000 0% 13.036         58.641           76.361       Rest
202 - Met./bolt./skru.indk 0 7.289            0% 66.090         19.537           32.222       rest
203 - El- & datakomp.,indk 1.800.000 1.800.000 189.370         335.997        11% 1.741.435    2.329.097      1.086.124  Med
204 - Lyskilder, indkøb 1.900.000 1.800.000 195.544         227.010        10% 2.201.217    2.363.341      1.176.263  Med
Rest 0% 729.078         626.222     
Totaler 11.357.223 11.357.223 965.513         1.083.829     9% 14.870.511  15.095.353    8.166.147  

‐                

94011-8640 El

2 af 2



Bilag - Økonomirapport sektionsledere - Bygninger - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Sted Projektnr. Projektnavn Projektleder Budget 2014 Q1 Prognose Q2 Prognose Q3 Prognose Forbrug Q1 Rest %-forbrug Forbrug 2013 Forbrug 2012

ko
m
me
nta
r

Bygninger drift
8660 Bygninger 94002-8660 86 60 Udvendigt Afhjælpen. Remvig, Synne 2.401.950          246.415             2.155.535      10% 3.417.836       4.514.471         
8660 Bygninger 94008-8660 86 60 Indvendigt-Afhjælpen. Remvig, Synne 5.311.425          490.155             4.821.270      9% 6.193.020       8.912.822         
8660 Bygninger 94013-8660 86 60 Inventar-Fornyelse/k Remvig, Synne 27.477 27.477           0% 0 -4864,00
8660 Bygninger 94043-8660 Arrangem. 86 60 DTU arrangementer Remvig, Synne 10.050 1.500 8.550             15% 7.688
8660 Bygninger 94045-8660 86 60 Andre Afgifter Remvig, Synne 14.255 510 13.745           4% 0 320,00
Drift i alt 7.765.157 0 0 0 738.580 7.026.577      10% 9.618.544 13.422.749       

Indtægsprojekter
8660 Bygninger 94902-8660 86 60 Internt Salg Remvig, Synne -4.000 0 -3.360 -640 84% -13.000
8660 Bygninger 94913-8660 86 60 Eksternt Salg Remvig, Synne -4.000 0 4.798 -8.798 -120% -327.599

p j
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Bilag - Økonomirapport sektionsledere - Bygninger - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Opgave
Budget 
2014 Prognose Q1

Forbrug Q1 
2014

Forbrug Q1 
2013 % forbrug af 

% mål ved 
ensartet 
drift over 
året

Forbrug 
2013

Forbrug 
2012

Forbrug 
2011 Kommentar Q1 Type

011 - Arkitekt 57.809        49.300        Med
012 - Ingeniør 3.000           #DIV/0! 3.000           59.974        47.280        Med
017 - Div. Honorarer/kons. 16.560         15.545        Rest
019 - Myndighedsbehandling 4.000         Rest
104 - Jord og beton 327.538      rest
105 - Murer 2.000                   10.005         #DIV/0! 187.425       295.098      858.837      Med
106 - Tømrer 44.135                 14.850         #DIV/0! 603.215       273.610      322.695      Med
107 - Glarmester 12.837         #DIV/0! 467.522       641.101      302.994      Med
109 - Tag 2.489                   62.805         #DIV/0! 203.627       113.207      104.876      Med
110 - Maler 6.290                   25.295         204.000      rest
111 - Smed 2.970           73.859         10.780        4.350         Rest
112 - Elektriker 19.165         6.201         Rest
114 - VVS 3.035         Rest
115 - Låsesmed 1.256                   8.617           #DIV/0! 56.504         132.561      40.797        Med
116 - Gardiner 92.150         1.500.401   948.381      Med
118 - Ventilation 19.437         
119 - Persienner 87.730                 84.900         #DIV/0! 816.428       Med
121 - Hovedentreprise 211.348      Med
140 - Hånværkerrengøring 4.768                   
171 - Div. Trans. Og forsendelse 11.574        rest
180 - Andre omkostninger 28.995         #DIV/0! 109.559       159.350      Med
190 - Uforudsetet omkost. 8.602           49.220         23.173        Rest
202 - Met./bolt./skru.indk 1.546           2.240         Rest
207 - Trævarer 1.688           1.688           4.283         971            Rest
208 - Maling og malermat. 1.410         381            Rest
218 - Res.& forbr.(bil/m) 432              928              9.120         Rest
219 - Mask./ Mat. Vedlh. 12.381         rest
221 - Bil,cykler & trailer 1.821                   2.533           #DIV/0! 174.287       51.519        Med
223 - Div. Mat./inv./udst. 95.800                 245.543       885.537      238            Med
224 - Div.Rep.& vedlh. 4.455           #DIV/0! 230.439       181.724      62.305        Med
225 - Personbiler 1.920           3.456           405            Rest
230 - Arbejdstøj 2.550         29.309        Rest
510 - Rejs/trans.tax.kørs 3.874           2.520         rest
519 - Personaleuddannelse 1.000         rest
523 - Personalepleje 5.500         Rest
702 - Andre skatter/afgif. 126                      #DIV/0! 729              28.543        Med
Rest #DIV/0! 82.041        587.844      
Totaler -             -                      246.415             248.608     #DIV/0! 3.417.836    4.514.471 3.484.897 

94002-8660 - Udvendigt afhjælpende
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Bilag - Økonomirapport sektionsledere - Bygninger - Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley

Opgave Budget 2014 Prognose Q1 Forbrug Q1 2014 Forbrug Q1 2013 % forbrug i f

% mål ved 
ensartet 
drift over 
året Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Kommentar Q1 Type

011 - Arkitekt #DIV/0! 132.798              83.755              50.536               Med
012 - Ingeniør 18.200                 #DIV/0! 25.550                79.378              89.847               Med
013 - IT kons./programmør 28.152                
017 - Div. Honorarer/kons. 7.200,00 #DIV/0! 135.720              190.220            1.075                 Med
018 - Køb ekst.Ydelse/ana. 12.115                38.154              rest
105 - Murer 35.020                  60.253,00 #DIV/0! 756.537,76 952.711            883.465             Med
106 - Tømrer 38.210                  118.185,00 #DIV/0! 1.452.123,12 1.667.754          820.328             Med
107 - Glarmester 1.665                    #DIV/0! 35.964,17 84.086              315.326             Med
108 - Gulv 24.142                  26.847,25 #DIV/0! 934.522,01 882.838            559.867             Med
109 - Tag 2.268                Rest
110 - Maler 232.310                19.200,00 #DIV/0! 621.085,50 759.680            559.492             Med
111 - Smed 4.342,60 37.612              -                     Med
112 - Elektriker 20.212,15 73.543              20.049               Med
114 - VVS 6.419                rest
115 - Låsesmed 19.132                  25.814,39 #DIV/0! 205.134,34 188.328            252.841             Med
116 - Gardiner 5.761                    36.940,00 #DIV/0! 370.047,00 1.165.388          490.618             Med
118 - Ventilation 41.130,75 rest
119 - Persienner 3.063                    4.066,00 #DIV/0! 171.735,47 -                     Med
122 - Total Entreprise 76.474,00 med
140 - Håndværkerrengøring 1.590                    7.270,30 15.741              rest
160 - Inventar, fast 16.956                  #DIV/0! 97.883,72 20.500              med
161 - Inventar, løst 38.634                  3.423,00 #DIV/0! 35.963,43 384.792            229.607             Med
170 - Flytn. -ombygn./rok. 8.163,00 35.468              Rest
171 - Div.Transp.& forsen. 2.010,00 2.010,00 Rest
180 - Andre omkostninger 8.525,00 #DIV/0! 53.175,64 17.405              med
190 - Uforudsetet omkost. 4.313,00 138.732            Rest
202 - Met./bolt./skru.indk 10.023                  21.481,90 #DIV/0! 159.580,17 103.963            129.352             Med
207 - Trævarer 2.520,00 63.745,24 43.114              Rest
208 - Maling og malermat. 61.635                  59.249,10 #DIV/0! 469.216,44 579.817            418.292             Med
209 - VVS Komponenter 1.471,78
216 - Kontorbeplantning 378                   Rest
218 - Res.& forbr.(bil/m) 35.279              Rest
219 - Mask./mat. vedlh. 12.626              Rest
220 - Maskin./mat.ansk. 12285 11.000              Rest
221 - Bil,cykler & trailer 80.980              -                     Med
222 - Håndværkt./småm. #DIV/0! 16.734,98 72.646              2.142                 Med
223 - Div. Mat./inv./udst. 508                       #DIV/0! 77.028                963.262            38.137               Med
224 - Div.Rep.& vedlh. 13.069                20.681              rest
230 - Arbejdstøj 692                       #DIV/0! 55.021,90 61.502              11.774               Med
231 - Vask af arbejdstøj 562,24 7.385,92 8.869                rest
242 - Int. salg vare/tjen. -1.000               rest
510 - Rejs./trans.tax,kør 182,88 5.276,57 2.122                rest
511 - Hotel 10 % 1.875,41 rest
512 - Repræsentation (5%) 8.822,49 773                   rest
513 - Repræsentation (20%) 94                         12.013,90 166                   rest
514 - Abonne./medlems. 385,00 381                   rest
517 - Kontorh./kontoruds. 242                       398,40 3.350,24 20.680              rest
519 - Personaleuddannelse 8.743,75 #DIV/0! 27.240,00 55.542              14.160               Med
520 - Møde/konfer./festar. 8.200,00
523 - Personalepleje 391                       59,84 5.773,24 12.351              rest
524 - Forpl.møder mv DTU 86                         1.461,86 6.890,28 2.922                rest
525 - Personaleomk. 5.232,00 5.232                  rest
Rest 12.427                 #DIV/0! 329.160              445.028            -                     
Totaler -                                -                       490.155              430.556             #DIV/0! 6.193.020         8.912.822         4.886.908        

94008-8660 Indvendigt afhjælpende

3 af 3
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Indlæs data - filstruktur 
 

1. Indlæs data 
 

Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: 

 

 
 

Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal vælges fil 

fra anden datakilde 

 

Filnavne er valgfri. Hvis der er tale om filer der er eksporteret fra et andet spørgeskemaprogram er følgende 

filnavne blevet benyttet: 

 

 

EJD  Ejendomsoplysninger 

 

S03  Anvendelsesdata 

 

SAR Arealberegninger 

 

SE  Øvrige oplysninger 

 

 

Relationen til tidligere version af analysesystemet: 

Konverteringen til denne reviderede version er gennemført således at brugere, som har anvendt et hel- eller 

halvautomatisk program til overførsel af data fra et andet datamedie, fortsat vil kunne anvende dette ved ind-

læsningen dog med tilføjelse af 17 nye felter (fra 106 til og med 122) i filen for ”Øvrige oplysninger”.   

 

For øvrige brugere skal de med grå tekst angivne felter være blanke.  



 
 

 2 
 

For at kunne indlæse data til spørgeskemaet skal nedenstående filstrukturer overholdes. For hver af brugerka-

tegorierne Ejet, Udlejet og Lejet gælder følgende: 

 

Felter markeret med S skal udfyldes. 

Felter markeret med B beregnes af analysesystemet og skal derfor ikke udfyldes. 

Felter markeret med T skal også udfyldes selvom der indgår værdier i felter, som danner totalværdien. 

Felter markeret med gråt skal ikke udfyldes. 

 

Ang. udfyldelsen af udgiftsfelter: 

Alle udgifter angives i hele tusinde kroner (t.kr.), ekskl. moms og ekskl. eventuelle refundérbare offentlige 

afgifter (energiafgifter m.v.). 

Angives 0 i et udgiftsfelt indikeres ”0 t.kr.” medens et tomt felt indikerer ”Ved ikke”. 

 

 E
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Begrebsdefinitioner for alle brugerkategorier kan læses her: 

 
BEGREBSDEFINITION 

     

1.1 Generelt 
Alle felter skal separeres med ’;’ (semikolon). 
 

     

1.2 Ejendomsdata 
Format på fil med ejendomsoplysninger: 

 

Nr.    Felter 

1 (A) S S S • Årstal, 4 cifre 

2 (B) S S S • Ejendomsforvaltningsnummer, numerisk 

3 (C) S S S • Internt løbenummer for ejendom, numerisk 

4 (D) S S S • Ejendomsnummer, alfanumerisk. Maksimalt 15 karakterer 

5 (E) S S S • Postnummer, 4 cifre 

6 (F) S S S • Ejerkategori. 

Mulige værdier: '30 - Privat', '50 - Kommune', '70 - Region', '80 - Stat' 

7 (G) S S S • Brugerkategori. Mulige værdier: 'Ejet', 'Lejet', 'Udlejet' 

     

1.3 Anvendelsesoplysninger 
Format på fil med anvendelsesdata. For en ejendom med blandet anvendelse kan 

op til og med tre anvendelsestyper med tilhørende %-vis anvendelse, Antal an-

satte og Antal brugere oplyses. Det sker ved pr. anvendelsestype at gentage hele 

filformatet med anvendelsesdata: 
 

Nr.    Felter 

1 (A) S S S • Årstal, 4 cifre 

2 (B) S S S • Ejendomsforvaltningsnummer, numerisk 

3 (C) S S S • Internt løbenummer for ejendom, numerisk 

4 (D) S S S • Anvendelsestypenummer: 0 = Administration, 1 = Bolig, 2 = Publikum, 3 = 

Uddannelse, 4 = Hotel, 5 = Daginstitution, 6 = Døgninstitution, 7 = Behandling, 

8 = Idræt, 9 = Produktion, normal, 10 = Produktion, højteknologisk, 11 = Labo-

ratorium, 12 = Lager, 13 = Parkering, 14 = Teknisk central 

5 (E) S S S • %-vis anvendelse 

6 (F)    • Antal ansatte 

7 (G)    • Antal brugere (ekskl. antal ansatte) 

     

http://www.teknologisk.dk/_root/media/33048_Begrebsdefinition%20DFM-benchmarking.pdf
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Begrebsdefinitioner for alle brugerkategorier kan læses her: 

 
BEGREBSDEFINITION 

    1.4 Arealberegningsoplysninger 
Format på fil med arealberegningsoplysninger (udfyldes pr. bygning i ejendom-

men ved at gentage hele filformatet med arealberegningsoplysninger): 
 

Nr.    Felter 

1 (A) S S  • Årstal, 4 cifre 

2 (B) S S  • Ejendomsforvaltningsnummer, numerisk 

3 (C) S S  • Internt løbenummer for ejendom, numerisk 

4 (D) S S  • Bygningsnummer 

5 (E) S S  • Opførelsesår, 4 cifre 

6 (F) S S  • Antal etager ekskl. tagetage og kælder 

7 (G) S S  • Bebygget areal 

8 (H) B B  • BDA 

9 (I)    • Opvarmet del af samlet bygningsareal 

10 (J)    • Rengjort del af samlet bygningsareal 

11 (K) S S  • Areal af udnyttet del af tagetage 

12 (L)    • Opvarmet del af udnyttet del af tagetage 

13 (M)    • Rengjort del af udnyttet del af tagetage 

14 (N) S S  • Samlet kælderareal 

15 (O)    • Opvarmet del af kælderareal 

16 (P)    • Rengjort del af kælderareal 

17 (Q) S S  • Samlet bygningsareal 

     

1.5 Øvrige oplysninger 
Format på fil med øvrige oplysninger: 
 

Nr.    Felter: 

1 (A) S S S • Årstal, 4 cifre 

2 (B) S S S • Ejendomsforvaltningsnummer, numerisk 

3 (C) S S S • Internt løbenummer for ejendom, numerisk 

4 (D) B B  • Antal bygninger 

5 (E) B B  • Antal etager 

6 (F)    • Facademateriale: 0 = Ubesvaret, 1 = Tegl, 2 = Beton, 3 = Træ, 4 = Andet 

7 (G)    • Tagmateriale: 0 = Ubesvaret, 1 = Tegl, 2 = Eternit, 3 = Pap, 4 = Andet 

8 (H)    • Mekanisk ventilation: 0 = Ubesvaret, 1 = Ja, 2 = Nej 

9 (I)    • Fredning: 0 = Ubesvaret, 1 = Ja, 2 = Nej 

10 (J)    • Hovedistandsættelsesår, 4 cifre 

11 (K)    • Grundareal 

12 (L)   S • Lejemål, ekskl. kælderareal 

13 (M)   S • Lejemål, kældeareal 

14 (N) B   • Opvarmet areal 

15 (O) B   • Rengøringsareal 

16 (P)    • Ejendomsværdi, tkr. 

17 (Q)    • Grundværdi, tkr. 

18 (R)    • Brandforsikringssum, tkr. 

19 (S) S  S • Ugentlig brugstid: 

0 = Ubesvaret, 1 = 50 timer eller derunder, 2 = Over 50 timer 

20 (T)    • Antal IT arbejdspladser 
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Begrebsdefinitioner for alle brugerkategorier kan læses her: 

 
BEGREBSDEFINITION 

21 (U) S  S • Flyttefrekvens:  

0 = Ubesvaret, 1 = Lavere end 20%, 2 = 20-50%, 3 = Højere end 50% 

22 (V)    • Vedligehold, Terræn, Grund, tkr. Indgår i flt24 

23 (W)    • Vedligehold, Terræn, Installationer, tkr. Indgår i flt24 

24 (X)    • Vedligehold, Terræn, inkl. renhold udvendig, tkr.  

25 (Y)    • Vedligehold, Bygninger, Udvendig, Forebyggende, tkr. Indgår i flt28 

26 (Z)    • Vedligehold, Bygninger, Udvendig, Afhjælpende, tkr. Indgår i flt28 

27 (AA)    • Vedligehold, Bygninger, Udvendig, Opretning, tkr. Indgår i flt28 

28 (AB)    • Vedligehold, Bygninger, Udvendig, I alt, tkr. 

29 (AC)    • Vedligehold, Bygninger, Indvendig, Forebyggende, tkr. Indgår i flt32 

30 (AD)    • Vedligehold, Bygninger, Indvendig, Afhjælpende, tkr. Indgår i flt32 

31 (AE)    • Vedligehold, Bygninger, Indvendig, Opretning, tkr. Indgår i flt32 

32 (AF)    • Vedligehold, Bygninger, Indvendig, I alt, tkr. 

33 (AG)    • Vedligehold, Bygningsinstallationer, Forebyggende, tkr. Indgår i flt36 

34 (AH)    • Vedligehold, Bygningsinstallationer, Afhjælpende, tkr. Indgår i flt36 

35 (AI)    • Vedligehold, Bygningsinstallationer, Opretning, tkr. Indgår i flt36 

36 (AJ)    • Vedligehold, Bygningsinstallationer, I alt, tkr. 

37 (AK)    • Vedligehold af inventar, tkr. Indgår i flt32 

38 (AL) T T T • Vedligehold, total, tkr. 

39 (AM)    • Vedligehold, Aktiviteter i eget regi (%) 

40 (AN)    • Forsyning, Varme, tkr. 

41 (AO)    • Forsyning, El, tkr. 

42 (AP)    • Forsyning, Vand og afløb tkr. 

43 (AQ)    • Forsyning, Energi, I alt, tkr. 

44 (AR)    • Afløb, tkr. Indgår i flt42 

45 (AS)    • Renovation, tkr. 

46 (AT)    • Afløb og renovation, I alt, tkr. 

47 (AU) T T T • Forsyning, total, tkr. 

48 (AV)    • Varmeproduktion, eget regi (%) 

49 (AW)    • Elproduktion, eget regi (%) 

50 (AX)    • Renovation, eget regi (%) 

51 (AY)    • Varmeforbrug, MWh/år 

52 (AZ)    • Elforbrug, MWh/år 

53 (BA)    • Renhold, Udvendig, Terræn, tkr. Indgår i flt55 

54 (BB)    • Renhold, Udvendig, Bygning, tkr. Indgår i flt55 

55 (BC)    • Renhold, Udvendig, I alt, tkr. Indgår i flt24 

56 (BD)    • Renhold, Indvendig, Daglig/periodisk rengøring, tkr. Indgår i flt59 

57 (BE)    • Renhold, Indvendig, Hovedrengøring m. v., tkr. Indgår i flt59 

58 (BF)    • Renhold, Indvendig, Ekstra-/specialrengøring, tkr Indgår i flt59. 

59 (BG)    • Renhold, Indvendig, I alt, tkr. Indgår i flt65 

60 (BH)    • Vinduespolering, Indvendig, tkr. Indgår i flt62 

61 (BI)    • Vinduespolering, Udvendig, tkr. Indgår i flt62 

62 (BJ)    • Vinduespolering, I alt, tkr. Indgår i flt65 

63 (BK)    • Måtte og linnedservice, tkr. Indgår i flt65 

64 (BL)    • Serviceartikler, tkr. Indgår i flt65 

65 (BM)    • Renhold, indvendig, tkr. 

66 (BN)    • Renhold, Aktiviteter i eget regi, Udvendig (%) 

67 (BO)    • Renhold, Aktiviteter i eget regi, Indvendig (%) 

68 (BP)    • Renhold, Aktiviteter i eget regi, Vinduespolering (%) 
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Begrebsdefinitioner for alle brugerkategorier kan læses her: 

 
BEGREBSDEFINITION 

69 (BQ)    • Fælles drift, Løn til driftspersonale, tkr. Indgår i flt72 

70 (BR)    • Fælles drift, Materialer, værktøj og maskinomkostninger, tkr. Indgår i flt72 

71 (BS)    • Fælles drift, Serviceabonnementer, tkr. Indgår i flt36 

72 (BT)    • Pasning, styring og overvågning, tkr. 

73 (BU)    • Fælles drift, Løsøreforsikring, tkr. Indgår i flt75 

74 (BV)    • Planlægning af operationelle funktioner, tkr. 

75 (BW)    • Ledelse og administration, tkr. 

76 (BX)    • Fælles drift, total, tkr. 

77 (BY)    • Planlægning af operationelle funktioner, Aktiviteter i eget regi (%) 

78 (BZ)    • Pasning, styring og overvågning, Aktiviteter i eget regi (%) 

79 (CA)    • Faste ejendomsudgifter, Skatter/dækningsafgifter, tkr. 

80 (CB)    • Faste ejendomsudgifter, Bygningsforsikring, tkr. 

81 (CC)    • Faste ejendomsudgifter, total, tkr. 

82 (CD)    • Services, Vagt og security, Løn, - vagtpersonale, tkr. Indgår i flt84 

83 (CE)    • Services, Vagt og security, Vagtabonnement, tkr. Indgår i flt84 

84 (CF)    • Vagt, sikkerhed og portservice, tkr. 

85 (CG)    • Vagt, sikkerhed og portservice, Aktiviteter i eget regi (%) 

86 (CH)    • Services, Reception og omstilling, Løn, tkr. Indgår i flt88 

87 (CI)    • Services, Reception og omstilling, I øvrigt, tkr. Indgår i flt88. 

88 (CJ)    • Reception, tkr. 

89 (CK)    • Services, Postservice, Løn, - postpersonale, tkr. Indgår i flt91 

90 (CL)    • Services, Postservice i øvrigt, tkr. Indgår i flt91. 

91 (CM)    • Postservice, tkr. 

92 (CN)    • Data-infrastrukturer, Løn, tkr. Indgår i flt94. 

93 (CO)    • Data-infrastrukturer, I øvrigt, tkr Indgår i flt94. 

94 (CP)    • IT-service, tkr. 

95 (CQ)    • Kantine, Løn, - kantinepersonale, tkr. Indgår i flt97 

96 (CR)    • Kantine, Kantinedrift i øvrigt, tkr. Indgår i flt97 

97 (CS)    • Catering, tkr. 

98 (CT)    • Catering, Aktiviteter i eget regi (%) 

99 (CU)    • Opførelseskvalitet: 0 = Ubesvaret, 1 = Skrabet, 2 = Normal, 3 = Høj 

100 (CV)    • Nu-tilstand: 0 = Ubesvaret, 1 = Som bygget, 2 = Nedslidt, 3 = Skadet 

101 (CW)    • Intern statistik 

 

 
102 (CX)    • Intern statistik 

103 (CY)    • Intern statistik 

104 (CZ)    • Intern statistik 

105 (DA)    • Intern statistik 

106 (DB)    • Sikringsinstallationer Indgår i flt36 

 107 (DC)    • Affaldshåndtering Indgår i flt45 

108 (DD)    • Flytteservice tkr. 

109 (DE)    • Omstilling tkr. 

110 (DF) B B B • Ejendomsdrift, total, tkr. 

111 (DG) T T T • Kontorstøtte, total, tkr. 

112 (DH)    • Kvalitetsindikator, Renhold indvendig: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

113 (DI)    • Kvalitetsindikator,  

Vagt, sikkerhed og portservice: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

114 (DJ)    • Kvalitetsindikator, Catering: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

115 (DK)    • Funktionsniveau, Reception: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

116 (DL)    • Funktionsniveau, Omstilling: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 
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Begrebsdefinitioner for alle brugerkategorier kan læses her: 

 
BEGREBSDEFINITION 

117 (DM)    • Funktionsniveau, Postservice: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

118 (DN)    • Funktionsniveau, IT Service: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

119 (DO)    • Funktionsniveau, Flytteservice: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

120 (DP)    • Funktionsniveau, Kontorstøtte total: 0 = Lav, 1 = Middel, 2 = Høj 

121 (DQ)    • Ledelse og administration, Aktiviteter i eget regi (%) 

122 (DR)    • Kontorstøtte, Aktiviteter i eget regi (%) 
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Interviewskabeloner  

Første interview med CAS’ ledelse 

Jeg har fundet følgende strategiske temaer (strategi/mission/vision/værdier) i CAS UMV 2014-

2017. Det er min vurdering, at temaerne understøtter rammerne for  det, CAS skal opnå, forankret i: 

 

a. 3. Anker for CAS fra DTU-bestyrelsens overordnede DTU-strategi:  

”DTU’s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et 

mønstereksempel på effektiv universitetsdrift.” 

b. CAS’ mission: ”CAS er DTU’s Facilities Management organisation. CAS skal sikre, at drift, 

vedligehold og udvikling af DTU’s bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter 

DTU’s kerneaktiviteter: Forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening.” 

c. CAS’ Vision: ”CAS skal sikre, at DTU’s campus, bygningsmasse, faciliteter og den tilknyttede 

service er nationalt og internationalt attraktiv, og CAS skal være ledende i sit bidrag til at øge den 

gældende standard.” 

d. CAS Værdier: Troværdighed: ”Troværdighed opnås ved at levere førende faciliteter, rammer og 

service til forskningen, uddannelserne og innovationsaktiviteterne på DTU til den tid, kvalitet og 

inden for de økonomiske rammer, hvor forventningerne er afstemt med ledelse, brugere og kunder. 

Spørgeguide – semistruktureret, kvalitativt interview til CAS-ledelsen. 

Strategisk tema a, b, c, d. 

1. Hvilke finansielle værdier/mål mener du, at CAS Drift skal arbejde hen imod i forhold til 

strategiens ankerpunkt om at være et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift? 

Hvorfor? Stikord: Produktivitet, effektivisere eksisterende drift, vækst, yde mere service for 

eksisterende midler. 

2. Hvordan understøtter CAS bedst sine kunder i forhold til det produkt, der leveres?  

 Egenskaber er pris, kvalitet, tilgængelighed, udvalg og funktionalitet 

3. Hvordan kan processer og arbejdsgange i CAS understøtte svar fra spørgsmål 1 og 2 bedst 

muligt? 
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4. Hvordan sikrer CAS, at de rette kompetencer, IT-infrastruktur og organisation er til stede for 

at kunne understøtte dine tanker i forhold til 1,2, og 3? 

5. Hvordan hænger CAS’ mission om bedst muligt at understøtte DTU’s kerneaktiviteter 

sammen med det strategiske anker punkt om at være et mønstereksempel på effektiv 

universitetsdrift? 

6. Hvordan hænger CAS’ vision om at være ledende i sit bidrag til at øge den gældende 

standard sammen med at være et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift? 

7. Hvordan hænger CAS’ værdi Troværdighed sammen med at være et mønstereksempel på 

effektiv universitetsdrift? 

 

Øvrige 

1. Er der dele af CAS’ handlingsplan, som er relevante, og som jeg ikke har med her? 

2. Er der noget, du tillægger en særlig grad af vigtighed for CAS? 

3. Evt. ekstra spørgsmål: Bør bæredygtighed og energieffektivitet være et generelt tema? 
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Interview med Eva Kartholm, direktør i DFM Netværk 

Indledende spørgsmål:  

Kan du kort fortælle, hvad DFM Netværk og DFM benchmarking er for en organisation, og 

hvordan der skabes værdi her igennem? 

1. Hvad kan man generelt sige om kvaliteten af de nøgletal, som indrapporteres til DFM? 

2. Hvor objektive er de nøgletal, som indrapporteres og som man kan sammenligne sig med 

via DFM? 

a. Anvender medlemsvirksomhederne samme/omtrent samme opgørelse af 

omkostninger, når de indrapporterer nøgletallene? 

b. Er det samme type medarbejdere, som indrapporterer nøgletallene? 

3. Med hvilken forsinkelse indgiver medlemmerne nøgletalsrapportering/hvornår kan man 

hente en valid rapport? 

4. Hvor gode er nøgletallene til at sige noget om en afdelings/afdelingsleders respektive 

performance i økonomisk og kvalitativ effektivitet? Kan de stå alene? 

5. Hvordan bliver nøgletallene i dag brugt af medlemsvirksomhederne? 

6. Hvilke problemstillinger kan du se, hvis nøgletalsbenchmarking anvendes som pejling i 

evalueringen af en afdelingsleders performance? 

a. Har du erfaring med, at nøgletalsbenchmarking anvendes som en direkte del af 

lederes bonusordninger? 

7. Kender du til, at man supplerer nøgletal i form af kr. pr. kvadratmeter med KPI’er, som 

understøtter virksomhedens strategi og mål for kvalitet i ejendomsporteføljen? 

8. Er der eksempler på, at medlemsvirksomheder har hentet inspiration fra 

nøgletalsbenchmarking og derved analyseret sig frem til effektiviseringspotentialer? 

9. DTU Campus Service har som teknisk universitet forskellige karakteristika. Især er DTU 

Campus Service meget installationstung (større omkostninger til installationer end den 

generelle FM virksomhed, pga. mange laboratorier mv.) Kender du til nogle specifikke 

virksomheder, som CAS kan sammenligne sig med? Herunder en eller flere af de givne 

nøgletal. 

10. Gennemgang af liste – giv en kort beskrivelse af de problematikker, det konkrete nøgletal og 

sammenhængen med at opnå en mere effektiv drift. 
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Nøgletal i kr. pr. m2 Beskrivelse/Forklaring DTU-sektion 

Terræn inkl. renhold udvendig Alle driftsomkostninger vedrørende 

udvendigt terrænvedligehold. Her er 

renhold forstået som græsslåning og 

blade. Indeholderbåde 

planlagt/forebyggende, afhjælpende 

og oprettende vedligehold i DFM 

regi. 

Park og Vej 

Bygninger, udvendig Alle driftsomkostninger vedrørende 

udvendigt bygningsvedligehold.  

Indeholder både 

planlagt/forebyggende, afhjælpende 

og oprettende vedligehold i DFM 

regi. 

Bygninger 

Bygninger, indvendig Alle driftsomkostninger vedrørende 

indvendigt bygningsvedligehold.  

Indeholder både 

planlagt/forebyggende, afhjælpende 

og oprettende vedligehold i DFM 

regi. 

Bygninger 

Bygnings- og 

sikringsinstallationer 

Alle driftsomkostninger vedrørende 

VVS og EL, infrastrukturelt 

vedligehold.  

Indeholder både 

planlagt/forebyggende, afhjælpende 

og oprettende vedligehold i DFM 

regi. 

Hhv. El-sektion og VVS-

sektion 

Varmeforbrug i kWh/år pr. brutto 

m2 

Varmeforbruget opgjort som kWh pr. 

kvadratmeter 

 

Elforbrug i kWh/år pr. brutto m2 Elforbruget opgjort som kWh pr. 

kvadratmeter 
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Interview med business controller 

Interview med Business Controller Max Hunger skal bidrage til at få fastlagt, om 

omkostningsbudgettering og registrering i dag understøtter de krav, der er til en effektiv 

resultatkontrol, og til at udrede, om en ændret budgettilgang i forhold til de i teorien beskrevne 

budgetteringsmetoder bør implementeres. 

Forudsætninger:  

Max, i dette interview er vi afgrænset til de opgaver, som ligger i CAS Drift, under Anders B. 

Møller, og særligt i sektionerne Bygninger, Park og Vej, El og VVS. 

1. Hvad kan du fortælle om CAS’ økonomiske organisering? 

2. Kan du uddybe CAS’ økonomiske organisation i forhold til CAS’ budget, særligt på 

driftsområdet? 

3. Kan du fortælle om funktion og opdeling i CAS’ kontoplan.  

4. Hvilke dele af kontoplan og økonomisk organisering har sektionslederen budgetansvar for? 

5. Er afskrivninger på investeringer i driften en del af CAS’ regnskab og budgettering? 

a. Hvis ja, hvordan og hvem har budgetansvaret? 

b. Hvis nej, hvorfor ikke?  

c. Hvis nej, ville det være muligt at registrere afskrivninger således, at det belaster de 

budgetansvarlige sektionslederes budget? 

6. Kan du beskrive budgetprocessen over året i forhold til sektionerne og beskrive, hvordan 

den løbende budgetopfølgning/prognosticering foregår i dag? 

7. Hvilke input kommer sektionslederne med i forhold til det budget, man ønsker at vedtage? 

8. Sker der ofte større ændringer/strategiske omdisponeringer af sektionsledernes 

budgetrammer?  

9. Hvordan foregår omkostningsregistreringen i CAS’ drift i dag? Herunder hvem har ansvar 

for hvad? (Godkende, kontere, anvise). 

10. Hvordan kan DFM nøgletal bruges i budgetprocessen? 

11. Hvilke nøgletal i DFM regi mener du kunne være relevante for de nævnte sektioner? 

12. Kan nøgletallene sige noget om sektionslederens evne til at skabe mest muligt værdi for 

CAS? 

13. Hænger antallet af kvadratmeter på DTU tæt sammen med, hvor store de faktiske 

driftsomkostninger er? 
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Interview med Anders B. Møller – Strategy Map, Nøgletal og Belønningstruktur 

 

1) I mine indledende interviews omkring CAS’ Strategi nævner CAS’ ledelse generelt (alle 

tre), at man ønsker at drive CAS Drift så effektivt så muligt, forstået som 

omkostningseffektivitet.  

Du nævner specifikt, at der er en mulighed for, at CAS’ sektionsledelse kan foretage 

besparelser, disponere over disse beløb og skabe øget værdi. 

a. Mener du, at rammerne for, at CAS’ sektionsledere kan drive deres sektioner mest 

muligt effektivt, er til stede?   

b. Hvad ser du fremadrettet af mulige effektiviseringspotentialer i CAS Drifts 

sektioner? 

2) Du nævner, at CAS skal sikre, at bygningsmassen ikke forfalder.  

a. Løses denne opgave i dag? Og af hvem? Hvem bør løse den og hvordan? 

3) I interview nævner CAS’ ledelse ofte kvalitet som en afgørende faktor for Campus Service’ 

succes. Når man ønsker at drive en kosteffektiv forretning, hvilke udfordringer kan det give 

i forhold til at bibeholde et højt kvalitetsniveau i ejendomsdriften på Lyngby Campus? 

a. Du nævner fx, at DTU’s ledelse overordnet er godt tilfreds med CAS Drifts 

forvaltning af de 600.000 kvadratmeter, der er på DTU - hvad skal der til, for at de 

ikke længere er tilfredse? 

4) I interview nævner du troværdighed som et afgørende kriterie for, at CAS er en succes - er 

CAS generelt troværdige i dag? Hvad kan biddrage til, at man bibeholder troværdigheden? 

5) I interview nævner Jacob Steen Møller, at det er vigtigt, at ”værdi for kunden” skal være en 

CAS-medarbejders fokus i opgaveløsningen. Hvordan fungerer det i CAS Drifts 

arbejdsgange i dag?   

6) Du nævner, at CAS drift har en udviklingsplan. Hvordan kan udviklingsplanen biddrage til 

en øget kvalitet, troværdighed, værdi for kunden og effektivitet? 

7) Uffe Gebauer Thomsen omtaler, at for at CAS skal lykkes med opgaven, er der fokus på 

kompetenceudvikling og oplæring i IT systemer. 

a. Hvilke kompetencer er det, der skal udvikles hos medarbejdere og ledere i CAS 

Drift? 



Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R), Fag: 

Økonomistyring, Management Control Systems  -Bjørn Clausen-Ley 

 

Side 8 af 11 

 

b. Hvordan udfordrer IT-systemerne i dag CAS Drift? 

8) CAS er med i DFM netværk og benchmarking. Herfra kan nøgletal sammenlignes, fx 

mellem sektionerne El, VVS, Bygninger og Park & Vej. Det vil sige, at CAS kan få et 

overordnet billede af, hvordan CAS ligger på de enkelte områder i forhold til andre 

driftsherrer i FM. 

a. Hvad kan en sammenligning af fx nøgletal i CAS Bygningssektion med 

gennemsnitlige nøgletal fra DFM benchmarking fortælle om sektionens 

omkostningseffektivitet? 

b. Jacob Steen Møller mener, at CAS’ sektionsledere skal kunne dokumentere, at de 

løser deres opgave mest muligt effektivt – hvordan kan nøgletalsbenchmarking 

bidrage hertil? 

c. En sektionsleder bliver målt og belønnet/anerkendt på baggrund af, hvor mange 

kroner pr. kvadratmeter, hans sektion belaster ejendomsdriften med - set relativt i 

forhold til DFM nøgletal. Altså: I år 1 er CAS’ El-sektion 30 % dyrere pr. 

kvadratmeter end gennemsnittet, og det er vurderet, at CAS’ El-sektion bør være 

10% dyrere pr. kvadratmeter end gennemsnittet, og sektionen skal nærme sig dette 

lineært over tre år  

i.  Hvordan mener du, det vil skærpe sektionslederens fokus på at være mere 

effektiv og bruge færre penge på at løse den samme opgave?  

ii. Hvilke fordele kan du se ved at gøre dette?   

iii. Hvilke problemstillinger kan du se ved at gøre dette?  

iv. Hvordan kan det skabe mere værdi for kunden, DTU’s ledelse og/eller 

DTU’s institutter herunder studerende?  

v. Hvad er risiciene?  

vi. Er der forretningsgange, processer eller lignende, som kan understøtte 

sektionsledelsen yderligere i denne proces? 

9) Hvilke muligheder er der for at belønne sektionsledere for gode resultater i dag? Og 

omvendt? Lønkroner, herunder type af bonus, forfremmelse og anerkendelse? 

10) Vægtes belønningen/vurdering af sektionslederes performance på et subjektivt grundlag, 

eller understøttes den af nogle KPI’er? 

11) Hvilke udviklingsmuligheder i form af forfremmelse eller anerkendelse har sektionslederne i 

dag? 
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12) Er der grænser for belønningsstørrelse, forfremmelsesmuligheden eller anerkendelsen? 

13) Hvordan vil en bonus have effekt på en sektionslederes drift for at opnå et mål? 
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Interview med sektionsledere  

1. Kan du kort beskrive din opgave som sektionsleder i din sektion? 

2. CAS’ ledelse ønsker, at man i CAS Drift løser sine opgaver mest muligt 

effektivt/omkostningseffektivt under hensynstagen til et aftalt kvalitetsniveau og 

serviceniveau.  Besparelser skal dog bruges inden for CAS’ budget og ikke leveres tilbage 

til DTU. I henhold til CAS’ sektionsrapport for din sektion har I omkostninger til forskellige 

opgavetyper. Hvilke processer sikrer, at indkøb af disse arbejder/vareindkøb gøres til de 

mest fordelagtige priser? 

3. Er de rigtige rammer til stede, for at du kan sikre, at arbejdet i sektionen udføres og 

indkøbes mest muligt effektivt? 

4. Hvad ser du som mulige, fremtidige effektiviseringspotentialer i din sektion (fx 

planlægning)? 

5. Hvordan kan udviklingsplanen være med til at prioritere de overskydende midler, du vil 

skabe ved at effektivisere andre områder? 

6. CAS er med i DFM benchmarking. Heri er nøgletal på generelle FM virksomheder 

beskrevet. Det vil sige, at man kan sammenligne den samlede økonomi målt i kr. pr. 

kvadratmeter på tværs af organisationer. Fx kan man sammenligne din sektion med DFM 

nøgletal.  

a. Hvordan kan du som sektionsleder bruge en sammenligning mellem sektionens 

omkostninger i CAS og andre DFM benchmarkingmedlemmer som et grundlag for 

at få en mere effektiv ejendomsdrift? 

b. Hvis du blev målt og belønnet efter omkostningseffektivitet pr. kvadratmeter, ville 

det påvirke den måde, du prioriterer arbejdsopgaver på? Hvordan? 

c. Vil det at at blive målt/bedømt/belønnet på dine nøgletal i forhold til et ønsket niveau 

i forhold til benchmark motivere dig yderligere til at fokusere på at blive mere 

effektiv? 

d. Hvilke problemer ser du i at blive målt alene på baggrund af nøgletal? 

e. Er der for dig en tydelig sammenhæng mellem et nøgletal som kr. pr. kvadratmeter i 

sektionen og CAS’ strategi? 

f. Er du enig i, at det er et mål at være mest mulig effektiv? 
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7. CAS’ ledelse nævner - ud over at man ønsker at være mere omkostningseffektiv, at man 

bibeholder et højt kvalitetsniveau i ejendomsdriften og en god og integrerende service over 

for kunden.  

a. Hvis det sikres, at omkostningsforbedring målt i forhold til DFM alene er en del af 

din samlede resultatskabelse, hvor andre dele som fx kvalitetsparametre mv også 

kommer med i vægtning, hvordan vil det at blive målt/bedømt/belønnet motivere dig 

til at blive yderligere effektiv? 

8. I din sektions afhjælpende vedligehold afholder du en række omkostninger. Mener du selv, 

at du kan regulere de omkostninger og styre forbruget i de opgaver? 

9. Kan en mere detaljeret budgettering og omkostningsregistrering understøtte din mulighed 

for at effektivisere ejendomsdriften? 

10. Er der andre nøgletal, gerne CAS’ interne, som vil kunne fortælle noget om din 

omkostningseffektivitet set i relation til det kvalitetsniveau, der leveres? 

11. I CAS er det begrænset, hvor store lønforbedringer der kan tildeles – der kan dog gives 

belønning i form af uddannelsesmuligheder, ansvarstildeling mv.  

a. Mener du, at dette i tilstrækkelig grad kan være motiverende for din opgaveløsning? 

b. Hvis du bliver målt og belønnet helt eller delvist på baggrund af 

nøgletalsbenchmarking, er de belønningsmuligheder så tilstrækkeligt motiverende? 

c. Mener du, at der i dag er en tydelig sammenhæng mellem belønning og 

performance? 



   Bilag 6



















































































    Bilag 7
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Lønprocedurer 

Løn på DTU 
Løn på DTU er for langt de fleste medarbejderes og lederes vedkommende sammensat på følgende måde: 
basisløn + 
evt. fast tillæg+ 
evt. supplerende tillæg+ 
pensionsbidrag 

=Løn i alt 

Basislønnen fremkommer på følgende måder: 

 fremgår af den overenskomst, som medarbejderen er ansat efter, og hvor den pågældende stilling er 
knyttet til en fast basisløn (fx HK og laboranter) 

 er bestemt af medarbejderens anciennitet (som kan aftales forhøjet) (fx VIP) 

 aftales, typisk inden for et givet minimums- og et maksimumsbeløb (pt. kun special- og 
chefkonsulenter). 

Faste stillingstillæg er fastsat i overenskomsten (fx til VIP og AC fuldmægtige) og udmøntes uden forhandling. 
 
Supplerende tillæg skal forhandles i henhold til de aftalte DTU lønstrukturer.  

Pensionsbidragets størrelse er fastsat i overenskomsten. 

 
Hvilke typer af supplerende tillæg kan aftales?  

 Kvalifikationstillæg gives på baggrund af den pågældendes særlige kvalifikationer og gives som et 

varigt, pensionsgivende tillæg efter DTU’s lønstrukturer. Kvalifikationstillæg forhandles imellem 

nærmeste leder/institutledelsen og relevant tillidsrepræsentant/organisation. 

 Funktionstillæg gives for særlige funktioner i stillingen, som ligger ud over stillingens normale indhold 

og som medarbejderen ikke honoreres for via basisløn og evt. kvalifikationstillæg og gives som et 

pensionsgivende tillæg. Funktionstillæg gives, så længe funktionen varetages, og bortfalder ved 

funktionens ophør, når det er aftalt i tildelingsbrevet. Fremgår en sådan aftale ikke, bortfalder 

funktionstillægget med 3 måneders varsel. En præcis beskrivelse af funktionen og en konkret 

begrundelse er derfor vigtig, idet tillægget i sin natur er tidsbegrænset. Funktionstillæg forhandles 

imellem nærmeste leder/institutledelsen og relevant tillidsrepræsentant/organisation. 

 Engangsvederlag gives typisk som en anerkendelse af en afgrænset indsats og opnåede resultater og 

er således bagudrettet. Engangsvederlag kan også gives som et ”godt på vej tillæg” hen i mod et 

kvalifikationstillæg. Det skal særligt aftales, hvis et engangsvederlag skal være pensionsgivende. Alle 

engangsvederlag forhandles imellem nærmeste leder/institutledelsen og relevant 

tillidsrepræsentant/organisation. 

 Rekrutteringstillæg kan ved ansættelsen gives til medarbejdere, hvis indplaceringen i den aktuelle 

lønstruktur undtagelsesvist ikke kan harmonere med det lønniveau, vedkommende skal aflønnes på. 

Rekrutteringstillæg gives som et pensionsgivende tillæg. 

o Medarbejderen indplaceres i lønstrukturen efter kvalifikationer. Differencen mellem 

lønstrukturens årsløn og aftalte årsløn kan herefter gives som et rekrutteringstillæg. 

Tillægget konverteres ved første tildeling af et kvalifikationstillæg eller i forbindelse med 

stillingsskift og/eller karriereudvikling. 

Hvem kan aftale løn? 
Løntillæg forhandles mellem tillidsrepræsentanten og den forhandlingsberettigede leder, eller, for nogle få 
gruppers vedkommende, mellem medarbejderen og lederen (fx chefer i lønrammestillinger og special- og 
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chefkonsulenter). Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant, er det den faglige organisation, som varetager 
forhandlingen på medarbejdersiden. 
 
Ledere er bemyndiget til at varetage lønforhandlinger i det omfang, det fremgår af deres stillingsfuldmagt (fx 
institutdirektører og vicedirektører) eller efter særlig (konkret) bemyndigelse fra overordnet leder. 
 
Se oversigt over forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter på portalen. 
 
Hvornår er det relevant at arbejde med løn? 

 Allerede ansatte medarbejdere og ledere kan drøfte lønforventninger i samtaler, som begge parter kan 

invitere den anden part til. Hvis parterne (eller én af parterne) finder, at der skal forhandles 

supplerende tillæg, kan det ske ved den årlige forhandlingsrunde. 

 Ved væsentlige stillingsændringer såvel i en eksisterende stilling som ved stillingsskift revurderes 

indplaceringen på overenskomsten og medarbejderens nuværende løn i forhold til stillingsindholdet i 

den nye stilling. Hvis parterne (eller én af parterne) finder, der skal forhandles supplerende tillæg, 

kan det ske ved den årlige forhandlingsrunde. Kun i ganske særlige tilfælde, vil der kunne reguleres 

uden for den årlige forhandling. 

 I forbindelse med at kompetenceløft (fx efter endt supplerende uddannelse) væsentligt har påvirket 

opgavevaretagelsen, skal lederen sammen med medarbejderen vurdere, om det giver anledning til 

ændringer i lønnen. Hvis parterne (eller én af parterne) finder, der skal forhandles supplerende 

tillæg, kan det ske ved den årlige forhandlingsrunde. 

Årlig lønforhandlingsrunde 
Ultimo året drøfter HSU den ramme, inden for hvilken institutter og enheder kan forhandle supplerende tillæg. 
Koncern HR udarbejder samtidig statistisk materiale og understøttende værktøjer til den årlige 
lønforhandlingsrunde på DTU, som foregår i perioden januar til juni efter følgende procedure: 

 Medio januar udsendes løndata, statistik og støtteværktøjer til institutter, enheder og TR fra Koncern 

HR. 

 Samtidig sendes orientering til alle medarbejdere om tidsplanen og processen. 

 Forberedelse af forhandlingerne hos både tillidsrepræsentanter og ledelse i medio januar/februar 

måned. 

 Forhandlinger mellem tillidsrepræsentanter og forhandlingsberettigede ledere finder sted i marts til 

medio april. 

 Medio april sendes forhandlingsresultaterne til Koncern HR. 

 Koncern HR bearbejder resultaterne administrativt, og de forelægges direktionen ultimo april/primo 

maj. 

 Senest primo maj foreligger godkendelse fra direktionen på institutternes overordnede brug af 

forhandlingsrammen. 

 Koncern HR udfærdiger breve, som er direktører og lokale ledere i hænde senest ultimo maj, således at 

de medarbejdere, som har søgt og fået lønstigning, er orienteret inden lønudbetalingen for juni 

udbetales. Kopi af brevene fremsendes samtidig til TR. 

 Medarbejdere der har søgt, men ikke fået den ansøgte lønstigning, har krav på at blive mundtligt 

orienteret om baggrunden herfor inden en lønudbetaling for juni måned. Denne orientering skal gives 

af den pågældende medarbejders forhandlende leder, med mindre andet aftales ved 

lønforhandlingen. 

 De tildelte tillæg og engangsvederlag iværksættes med juni lønnen med virkning fra 1. april 2014. 

Begrundelse for tildeling af tillæg og engangsvederlag, samt åbenhed om resultatet 
Når der indgås aftale om tildeling af tillæg, er begrundelsen herfor en del af aftalegrundlaget, hvorfor leder og 
tillidsrepræsentant skal være enige. Hvis en medarbejder anmoder om løntillæg, der ikke bevilges, er det 

http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AHR/Ansat/Guide/Retningslinier/Lon%20forsikring%20og%20pension/Lonstatistik.aspx
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lederens forpligtelse konkret at begrunde afslaget konstruktivt. Medarbejderen kan bede lederen om en 
drøftelse af, hvad der skal til, for at kunne opnå tillæg eller stige et trin i lønstrukturen. Instituttet/ afdelingen 
kan, i de lokale samarbejdsudvalg drøfte, hvorvidt årets forhandlingsresultat skal offentliggøres efter den årlige 
lønforhandlingsrunde. 
 
Honorering for ekstraordinær indsats og opnåede resultater. 
Udover den årlige lønforhandling og den dertil fastsatte ramme, kan institutdirektøren (efter forhandling) 
udmønte engangsvederlag som honorering for særlig indsats og opnåede resultater f.eks. i forbindelse med 
afslutning af større projekter o.a. Den økonomiske ramme hertil afsættes af det enkelte institut/afdeling. Den 

maksimale ramme fastsættes af direktionen ultimo året. Såfremt en afsat pulje til dette formål ikke anvendes 
henover året, kan der ske overførsel til efterfølgende budgetår.  

Lønindplacering udover rammerne i DTU’s lønstrukturer 
Når der undtagelsesvis skal forhandles en løn, som ikke kan rummes i gældende lønstruktur, vil dette 
forudsætte en direktionsgodkendelse. Koncern HR og instituttets HR partner vil sikre denne proces. 
 
Lønstyring 
Lønstyringen sikres gennem 

 Årlig fastlæggelse af forhandlingsrammen og den efterfølgende lønforhandlingsrunde 

 Løbende overvågning af lønudviklingen 

 Koncern HR’s rutinemæssige involvering i lønindplacering 

 Direktionens godkendelse af de lønindplaceringer, der går udover lønstrukturernes rammer 

Værktøjer i arbejdet med løn 

 Ajourført statistik over lønniveauer og lønudvikling på DTU er tilgængelig på Portalen 

 Nem adgang for ledere til oplysning om løn i egen enhed 

 Udtræk over løndata forud for lønforhandlingsrunden til ledere og tillidsrepræsentanter 

 Koncern HR understøtter arbejdet med løn med sparring, bistand under forhandling m.v. 

Sidst opdateret af Mia Anhøj 16.01.2014 

Send en kommentar 

 

 

http://www.dtu.dk/Service/Telefonbog.aspx?lg=showcommon&type=person&id=59972&po=1
http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AHR/Ansat/Guide/Delpolitikker/Lonpolitik/Lonprocedure.aspx?tip=1&comment=1
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