Ejendomsstrategi

Dynamiske ejendomme
i en dynamisk kommune
I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejen
domme større værdi for fællesskabet.

Samarbejde på tværs
At bygge den skole, der understøtter det
pædagogiske arbejde bedst nu og på sigt, at
ombygge et plejecenter, så det matcher en ny
generation af ældre eller at bygge den sportshal,
der skaber mest liv og samling i lokalområdet,
kræver meget mere end blot mursten og
byggeplaner.

Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger
skal bruges mere og bruges bedre, så de er til
større glæde for flere. Vi ser vores ejendomme
som en fysisk ramme omkring kommunens
kerneopgaver, som for eksempel læring, omsorg,
sundhed, kulturformidling og fritidstilbud. En
ramme, der tilpasser sig opgaven og ikke
omvendt.

En bygning, der skaber værdi for brugerne, er
bygget på viden og indlevelse. Derfor skal vi
styrke samarbejdet mellem Ejendomme og
kommunens øvrige afdelinger - og samarbejdet
driftsafdelingerne imellem. Vi skal udvikle
ejendomme i fælleskab og turde udfordre
organisationsstrukturen og tænke på tværs.

For at leve op til dette i fremtiden skal vi arbejde
markant anderledes på to områder:
• Vi skal ruste vores ejendomme til konstant
forandring i kerneopgaven.

Derfor er kommunens ejendomsstrategi interessant og forpligtende for hele Silkeborg Kommune,
lige fra politikere og ledelse til kommunens
medarbejdere.

• Vi skal styrke samarbejdet på tværs
Konstant forandring
Vi skal arbejde med forandring som en konstant
faktor. Silkeborg Kommune er en dynamisk
enhed, der hele tiden bevæger sig og ændrer
sig. Vi finder nye og bedre måder at lede på,
at lære på og at organisere os på. Befolknings
sammensætningen ændrer sig. Nye samfunds
tendenser og ny teknologi banker på og ændrer
vores behov. Derfor skal ejendomsporteføljen
være dynamisk og til enhver tid tilpasse sig
de aktuelle behov. i samspil med behovene i
lokalsamfundene.

En kommunal bygning bidrager kun til
fællesskabet, hvis den understøtter
kerneopgaven bedst muligt.
Derfor er den kommunale kerneopgave
omdrejningspunktet i Silkeborg Kommunes
ejendomsstrategi.
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Hvad er en
ejendomsstrategi?
Denne ejendomsstrategi giver Silkeborg
Kommune et fælles sigtepunkt, som vi sammen
kan pejle efter, når vi træffer bæredygtige
beslutninger for kommunens ejendomme og
dermed skaber rammerne for fremtidens
kerneopgaver.

Ejendomsstrategien er vigtig, fordi Silkeborg
Kommunes ejendomme er vitale for kerne
opgaven. Bygningerne udgør de fysiske
rammer for kerneopgavens aktiviteter og
udviklingsmuligheder.
Derfor skal vi i fællesskab skabe langsigtede
løsninger, så ejendomsporteføljen så vidt muligt
er tilpasset kerneopgavens behov og samtidig
skaber værdi i lokalsamfundet. Det gør vi ved
at udvikle og gennemføre ejendomsstrategier,
som understøtter kerneopgavens udviklings
strategier. Samt ved altid at have kommunens
overordnede mål for øje i styringen af
ejendomsporteføljen.

Ejendomsstrategien er bygget op af:
• en mission og vision, som sætter retning for
ejendomsporteføljens udvikling
• tre strategiske spor, der hver rummer en
række indsatsområder, som vi har særligt
fokus på i arbejdet med kommunens
ejendomme

Det er vigtigt, at vi internt i Silkeborg Kommune
forpligter os til at arbejde efter strategien, for at
bevare gennemslagskraft og troværdighed.

• handlinger, som sikrer, at vi opnår visionen
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”Ejendomsporteføljen under
støtter kommunens aktiviteter
og værdier med fokus på de
kommunale kerneopgaver”

”Kommunale ejendomme er
intelligente, potentielle og
bæredygtige. De understøtter
kerneopgavens aktuelle behov
med udgangspunkt i den demo
grafiske udvikling og skaber
god balance i lokalområder.”

Mission
Missionen for ejendomsstrategien i Silke
borg Kommune er at understøtte kommunens
aktiviteter og værdier – altid med fokus på
kerneopgaven.

Vision

Derfor er det Silkeborg Kommunes overord
nede vision for kerneopgaven, der er styrende
for beslutninger vedrørende ejendomme. Det
betyder, at udviklingen af ejendomsporteføljen
rækker ud over afdelingen Ejendomme og er
et arbejde, der inddrager hele kommunen.

Visionen er vores fremtidsdrøm og
et mål, vi drømmer om at nå.
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[Udgangspunkt i demografisk
udvikling]

Demografien har stor betydning for
kommunens kerneopgaver i fremtiden.
Derfor tænker vi altid fremad og sørger
for, at kommunens bygninger både
understøtter aktuelle behov og er
forberedt på fremtiden.

[God balance i lokalområder]

En kommunal ejendom er en vigtig del
af sit lokale område, og denne dimen
sion tager vi hensyn til i drift, udvikling
og afvikling af kommunale ejendomme.

[Bæredygtig]

[Potentiel]
En ejendom med potentiale er en ejen
dom med overskud af muligheder. En
ejendom som her og nu er multifunkti
onel, og som potentielt kan bruges til
andre formål, og dermed understøtte
den konstante forandring i kerneopga
ven og være forberedt på fremtiden.

I Silkeborg Kommune skal bygninger
være bæredygtige. Både hvad angår
teknologi, arbejdsflow og energiforbrug.

[Intelligent]
Intelligente ejendomme er bygninger,
der gennem deres fysiske design og
it-installationer er reaktive, fleksible
og tilpassende i forhold til forskellige
behov hos deres brugere.

En potentiel bygning er bygget til at
løse en kerneopgave, men er indrettet
til flere funktioner. Silkeborg Kommunes
ejendomme forventes at kunne tilbyde
denne variation.
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2016-2020 – Strategisk spor 1:
Hvad er samskabelse?

Udvikling gennem dialog

Samskabelse er en ny måde at samarbejde
på. Det er en proces, hvor forskellige
aktører sammen udvikler nyt. Hvor de
organisatoriske søjler nedbrydes, så
viden kan flyde frit. Hvor man sammen
definerer problemet og udvikler handlinger.
Et dynamisk rum, hvor flere deltager,
bidrager og tager initiativ og ejerskab.

Vi skal styrke dialogen internt i kommunen og
udvikle sammen.
Udviklingen af Silkeborg Kommunes bygninger
skal ske i samskabelse, hvor kommunale
afdelinger, medarbejdere, eksperter og borgere
bidrager med ekspertise og idéer på tværs.
Det giver helhedsorienterede løsninger, fælles
forståelse og ejerskab.
Vi skal sammen sikre, at Silkeborg Kommunes
ejendomsportefølje leverer de rette ressourcer
på det rigtige sted til det rigtige tidspunkt og til
det rette formål.

Hvorfor?

Bæredygtig udvikling af kommunens
bygninger kræver stor viden om de aktuelle
og fremtidige behov.
• Hvor bevæger den pædagogiske læ
ring sig hen?

Hvad betyder det i praksis?

• Hvordan udvikler ældreplejen sig?

• Et tættere og mere forpligtende
samarbejde

• Hvilke nye teknologier er på vej?
• Hvilken betydning har en kommunal
bygning i lokalsamfundet?

• Et styrket samarbejde internt i
kommunen mellem afdelingerne

Denne viden ligger spredt i kommunen
hos afdelinger, institutioner, eksterne
eksperter og i lokalsamfundene – og den
viden skal vi have i spil gennem dialog.

• Et styrket samarbejde med innovative
leverandører om intelligente løsninger
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Handlingsplan 2016-2020
Tværkommunalt koncept
Vi skal udvikle et tværkommunalt koncept for,
hvordan vi sikrer dialog og samskabelse i
udvikling af kommunens ejendomme.

Intern dialog og samarbejde
Vi skal sikre, at vi kan se udover målene for
vores egen funktion og fokusere på de mål,
der er fælles på tværs af faglige funktioner og
afdelinger. Vi skal handle klogt.

Anlægsprocedure
Vi skal udvikle en moderne procedure for
anlægsarbejde, som klarlægger nye roller og
som har fokus på at understøtte samskabelse.

Liv i lokalsamfundet
Vi skal skabe balance i lokalsamfundene, så
de kommunale ejendomme understøtter liv og
vækst og er åbne for andet end kernefunktionen.
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2016-2020 – Strategisk spor 2:

Bæredygtig bygningsdrift

Hvorfor bæredygtigt?

En kommunal bygning er mere end
mursten. Den er rammen om en kerne
opgave, og derfor skal udviklingen og
driften af den enkelte bygning tænkes i
et totaløkonomisk perspektiv, hvor
bygningen er en del af en dynamisk helhed.

Vi skal arbejde bæredygtigt i både udvikling og
drift af kommunens ejendomme.
Bæredygtigt i bred forstand: Energiforbrug,
design, arbejdsflow og vedligehold skal være
så langtidsholdbart og intelligent som muligt.
Vi tænker totaløkonomisk, så ejendommen
understøtter både kommunens aktiviteter og
værdier.
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Handlingsplan 2016-2020
Totaløkonomi i driften
Driften af bygningerne såvel som driften
i bygningerne skal tænkes ind i det samlede
økonomiske billede. Når vi bygger om eller
bygger nyt, skal vi sikre, at vi indretter os som
vi vil arbejde i Silkeborg Kommune – både i
forhold til bygningsdrift og i forhold til
kerneopgavens drift.

Hvad betyder det i praksis?

• Arkitekturen skal både tage højde for
sin beliggenhed i lokalsamfundet og
for det arbejdsflow, der er i bygningen
• Arkitekturen skal være fleksibel og
potentiel i forhold til fremtidige behov

Vedligeholdelse
Vi skal vedligeholde vores bygninger, så de
ejendomme, der tilfører mest værdi til Silkeborg
Kommunes kerneopgave, får mest
opmærksomhed.

• Driften og energiforbruget skal optime
res ved hjælp af intelligente løsninger
for optimal udnyttelse af ressourcerne
• Bygningsdrift og løbende vedligehold
skal være forebyggende og
langtidsholdbart

Intelligent energi
Bygninger skal være intelligente og indrette sig
efter forskellig anvendelse. For eksempel skal
lys og varme i en idrætshal kunne indrette sig
efter, hvem der bruger lokalerne, hvor mange
der er i bygningen, og hvordan klimaet er
udenfor.
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2016 - 2020 - Strategisk spor 3:

Kloge kvadratmeter

Hvorfor kloge kvadratmeter?

Hver kvadratmeter koster dyre driftspenge
og bruger ressourcer – også selvom den
kun bruges kort tid hver dag. Derfor vil vi
bruge hver kvadratmeter bedre. Multi
funktionelle kvadratmeter er samtidig
mere bæredygtige kvadratmeter, fordi
ressourcer udnyttes bedre.

Vi vil være bedre til at udnytte vores kommunale
bygninger smartere og skabe kloge kvadratmeter.
Vi skal udvikle fleksible lokaler til multifunktionel
anvendelse.
Enhver kommunal ejendom er tilpasset sin
kerneopgave, men skal samtidig have potentiale
til at blive udnyttet fleksibelt, multifunktionelt
og tværfagligt.
Vi skal ændre fokus fra volumen til kvalitet.
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Handlingsplan 2016-2020

Hvad betyder det i praksis?

Vi skal tænke anderledes i udviklingen af
kommunens ejendomme:

En ambition om at give kommunale bygninger
flere funktioner og udnytte de eksisterende
kvadratmeter bedre er en kulturændring. Det
skal være en naturlig måde at tænke på for alle
i kommunen.

• Kan et lokale bruges af forskellige
brugere på forskellige tidspunkter af
døgnet?

Derfor har dette strategiske spor ikke konkrete
handlinger, der skal udføres i strategiperioden,
men i stedet en række hensigter, som vi stræber
efter.

• Kan flere funktioner samles i samme
lokale?

Silkeborg Kommune

• Kan vi undgå at bygge nyt ved at udvikle
de kvadratmeter, vi allerede har?

• ejer bygninger til faste kerneopgaver
• lejer bygninger til tidsbegrænsede aktiviteter

• Kan vi lave en bygning, der kan flyttes
alt efter, hvor i kommunen der er behov?

• har færrest mulige tomme bygninger

• Kan vi bruge intelligent teknologi til at
give bygningerne flere funktioner og
et bedre arbejdsflow?

• har færrest mulige udlejede bygninger
• opkøber ikke jord til bygninger før det er
aktuelt
• vedligeholder indvendigt når klimaskærmen
er tæt
• optimerer ejendomsporteføljen
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Fra strategi til resultater

Det første vi skal have fokus på er at samarbejde,
samskabe og snakke på tværs af afdelinger og
fag. Vi skal løfte blikket fra egne kortsigtede
målsætninger. Vi skal se, at alle afdelinger i
kommunen har samme overordnede mål, og
det mål skal vi stræbe efter i et nært samarbejde.

Appendiks vil være forankret i Ejendomme.

Silkeborg Kommune ejer, driver
og servicerer ca. 500.000 m2
- fordelt på ca. 400 bygninger.
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At skabe en mere bæredygtig, intelligent og
potentiel ejendomsportefølje kræver en ny
kultur omkring udviklingen af ejendomme i
Silkeborg Kommune.

Der udarbejdes et appendiks til ejendoms
strategien med konkrete handlinger. Appendiks
indeholder ligeledes konkrete mål for de
prioriterede strategiske spor og skal således
medvirke til at strukturere arbejdet med
ejendomsstrategien.
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Denne ejendomsstrategi er første skridt mod at
give de kommunale bygninger mere værdi for
fællesskabet.

