FORANALYSE TIL PROJEKT
KLOGE KOMMUNALE
KVADRATMETER – KKM2
WORKSHOPS FOR DELTAGERNE I SURVEY
Workshop 1 – AS IS:
11. oktober 2017 kl. 10-16 i Odense
Workshop 2 – TO BE:
16. november 2017 kl. 10-16 i København

WORKSHOPS – INDHOLD OG BAGGRUND

AFHOLDELSE AF TO WORKSHOPS I FORLÆNGELSE AF GENNEMFØRT SURVEY
Formål og succeskriterier

Virkemidler

•

At kvalitetssikre resultatet af gennemført survey

•

Introduktion og præsentation i plenum af survey resultater

•

At indhente supplerende kvalitative input til analysen

•

•

At uddybe kortlægningen af den nuværende situation

•

At give et første svar på hvilke datastrukturer, IT-løsninger og andre
elementer, der er behov for til fælles-kommunale indsatser og
løsninger på området

Under workshop 1 gruppearbejde i grupper sammensat efter
deltagernes vurdering ifølge survey af deres placering på
”trappemodellen”

•

Under workshop 2 gruppearbejde i grupper sammensat så de hver
repræsenterer bredden i trappemodellen

•

At skabe et første udkast til en fælles vision for arbejdet med Kloge
Kvadratmeter

•

Opsamling/konklusion i plenum og løbende sikre resultat af
drøftelser til videre bearbejdning i projektledelsen

•

At 15-20 kommuner, der har besvaret survey, deltager i workshops
og opnår en viden og en indflydelse på projektet, som de ellers ikke
ville have haft

•

Hjemmearbejde mellem workshop 1 og 2 for de etablerede grupper,
fx indtastning af erfaringer fra projekter

•

Invitation til at etablere uformelle relationer mellem de deltagende
kommuner under de to workshops – god tid til individuelle drøftelser
under pauser

Målgruppe
•

De kommuner, der har deltaget i survey

•

De ledere/nøglemedarbejdere i kommunerne, der har operationelt
og/eller strategisk ansvar for drift af kommunens ejendomsportefølje
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Rammerne
•

Placering i grupper ved 3-5 runde borde

•

Udarbejdelse ved hvert bord af posters til hver gruppes præsentation
i plenum og til brug for videre bearbejdning i projektledelsen

PROGRAM WORKSHOP 1 OG 2

TIL AT BLIVE ANNONCERET I FORBINDELSE MED SURVEY
Workshop 1 i Odense – onsdag den 11. oktober 2017
•
•

Velkommen - præsentation af projektet Kloge Kommunale
Kvadratmeter
Introduktion af ”trappemodellen” for arbejde omkring arbejdet med
porteføljen og ejendomsadministrationen i kommunerne
•
•

•

•
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Workshop 2 i København – torsdag den 16. november 2017
•

Velkommen – opsamling fra workshop 1

•

Gruppernes evt. fremlæggelse af resultatet af deres hjemmearbejde

•

Drøftelse af kommunernes fremtidige arbejde omkring
ejendomsportefølje og ‘kloge m²’. Gruppearbejde og rapportering i
plenum:

Indledende drøftelser i grupper af udfordringer og væsentlige
temaer på de enkelte trin i trappemodellen
Gruppernes afrapportering/debat i plenum

Videre drøftelser i grupper på baggrund af de overordnede survey
resultater. Gruppearbejde og rapportering i plenum:
1.

Hvordan er det daglige arbejde omkring
ejendomsadministration organiseret og gør det en forskel?

2.

Hvilke primære IT-værktøjer har kommunerne til at
understøtte det daglige arbejde omkring ‘kloge m²’ og hvilke
erfaringer er der gode/dårlige?

3.

Hvordan og med hvilket formål anvendes data fra det
daglige arbejde omkring ‘kloge m²’ ?

4.

Hvilke barrierer er der i forhold til data ?

Aftale om evt. hjemmearbejde i grupperne frem til workshop 2 den
15. november 2017

•

1.

Beskrivelse af behov for data og afledte fremtidig ITunderstøttelse

2.

Hvilke fælles standarder, best practices og evt. benchmarks
vil være anvendelige som fælles kommunale indsatser i
forbindelse med ‘kloge m²’ ?

3.

Formulering af mål/vision for kommunens arbejde med
porteføljestrategier/kloge m² og mulige barrierer for indfrielse
af visionen?

Afsluttende opsamling og videre proces for projektet Kloge
Kommunale Kvadratmeter

