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Forord 
Denne procedure søger at klarlægge opgavefordelingen og 
samspillet mellem 

- Byrådet som bevillingsgiver 
- Økonomiudvalg og/eller Fagudvalg som 

ejendomsbesidder og bygherre 
- Driftsafdelingerne 
- Ejendomsstaben  
- Kommende brugere  
- Eksterne rådgivere 

 
Det er forudsat, at Ejendomsstaben skal inddrages i alle kommunale 
byggeopgaver. 
 
Ved større opgaver er Ejendomsstaben bygherrerådgiver og 
sparringspartner med de eksterne rådgivere. 
Ved mindre opgaver skal Ejendomsstaben inddrages som 
projekterende og tilsynsførende. 
 
I ide - og programfasen er Ejendomsstaben rådgiver for 
driftsafdelingerne. 
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I gennemførelsesfasen forestår Ejendomsstaben byggestyringen i 
samarbejde med ekstern rådgiver. 
 

1. Første idefase 
Den berørte driftsafdeling kontakter Ejendomsstaben med henblik 
på at få følgende spørgsmål afklaret: 

- Placering af byggeriet 
- Problemer omkring arealerhvervelse, lokalplan og 

lignende 
- Evt. sikre Økonomiudvalgets godkendelse 
- Vurdering af om der er brug for kontakt til andre 

afdelinger, herunder behov for evt. fællesmøde 
 

2. Ide - og Programudvalg 
Når placering af byggeriet er afklaret nedsætter Fagudvalget efter 
indstilling fra driftsafdelingen et Ide - og Programudvalg og søger 
en projekteringsbevilling. 
 
Ide - og Programudvalget bør have følgende sammensætning: 

- Repræsentant/er fra Fagudvalget (formand) 
- Repræsentant/er fra driftsafdelingen (sekretær) 
- Repræsentant/er for fremtidige brugere (leder 

/medarbejder). Sikkerhedsrepræsentanten skal 
orienteres og have mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til projektet i planlægningsforløbet. 

- Repræsentanter for forældrebestyrelser, ældreråd eller 
lign. 

- Repræsentant fra Ejendomsstaben  
- Evt. ekstern rådgiver  

 
Driftsafdelingen udarbejder en dagsorden i evt. samarbejde med 
Ejendomsstaben og indkalder til mødet. Driftsafdelingen 
udfærdiger referat. 
 
Fagudvalget kan, når særlige forhold taler herfor, f.eks. projektets 
størrelse, undlade at nedsætte Ide- og Programudvalg.    
 

3. Ide – og Programudvalgets opgave 
Ide - og Programudvalgets opgave er at udarbejde et 
byggeprogram. Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse 
for byggeriet i tekst/tegninger samt et økonomisk overslag der 
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dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte 
budget.  
Byggeprogrammet skal være så detaljeret, at det er muligt at 
påbegynde en projektering eller afholde en arkitektkonkurrence. 
 
Ide- og programudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, hvis der 
skønnes behov herfor.  

 
Ide- og Programudvalgets opgave er afsluttet, når 
byggeprogrammet er godkendt af Fagudvalget. 
 
Fagudvalget kan, når særlige forhold taler herfor, f.eks. af hensyn til 
licitationsformer, begrænse Ide- og Programudvalgets 
kommissorium.    

4. Politisk godkendelse af byggeprogram og 

nedsættelse af Byggeudvalg. 
Driftsafdelingen forelægger i samarbejde med Ejendomsstaben 
følgende for Fagudvalget: 
 

a) Byggeprogrammet 
b) Evt. valg af ekstern rådgiver efter indstilling fra 

Ejendomsstaben 
c) Nedsættelse af byggeudvalg 

 
Ad a. 
Byggeprogrammet beskrives kort i dagsordenen 
 
Ad b. 
Udvælgelsen sker efter indstilling fra Ejendomsstaben. Udvælgelsen 
sker ud fra vurdering af faglig ekspertise, lokalt kendskab, tidligere 
samarbejdsrelationer og prisforlangende.  
 
EU’s udbudsregler skal iagttages. 
 
Ad c. 
Byggeudvalget skal sikre, at byggeprogrammets intentioner bliver 
opfyldt, og at alle relevante parter bliver hørt. 
 
Byggeudvalget bør have følgende sammensætning: 

- En repræsentant/er fra Ejendomsstaben (formand)  
- En repræsentant/er fra driftsafdelingen  
- Repræsentant/er for fremtidige brugere 

(leder/medarbejderrepræsentant). 



Godkendt af Sammenlægningsudvalget i møde den 11. december 2006 

4 

Sikkerhedsrepræsentant skal orienteres og have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger til projektet i 
planlægningsforløbet 

-  Evt. repræsentanter for ældreråd, forældrebestyrelser 
eller lignende  

- Repræsentant fra private rådgivere (sekretær) 
 

5. Byggeudvalget 
Byggeudvalget skal sammen med den eksterne rådgiver 
udarbejde dispositionsforslag. 
 
Der vedlægges samtidig en indstilling fra Ejendomsstaben som 
indeholder følgende vurdering: 
 

- Konstruktioner og kvalitet 
- Vedligeholdelse og driftsomkostninger, herunder 

energivurdering  
- Arbejdsmiljø – og sikkerhedsmæssige konsekvenser, 

herunder at der opnås et godt indeklima  
- Funktionsdygtighed 
- Udenomsarealer, p-pladser, belægning, hegn mv. 
 

Driftsafdelingen forelægger i samarbejde med Ejendomsstaben 
dispositionsforslaget til Fagudvalgets godkendelse. 
 
Fagudvalget skal godkende: 

a) Dispositionsforslaget 
b) Entreprise- og udbudsform. EU’s udbudsregler skal 

overholdes.  
c) Evt. valg af håndværker ved indbudt licitation og 

underhåndsbud 
d) Økonomisk 

overslag 
e) Tidsplan 

 
 

I byggeperioden mødes byggeudvalget med passende 
mellemrum for at sikre, at byggeriet foregår planmæssigt og tager 
stilling til større projektændringer, som måtte opstå under byggeriets 
gang. Ejendomsstaben udarbejder en dagsorden i samarbejde 
med driftsafdelingen og indkalder til mødet. Ejendomsstaben 
udfærdiger referat. 
Projektændringer, herunder også økonomiske aftaler skal 
godkendes af Ejendomsstaben. 
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Ejendomsstaben har det økonomiske ansvar for byggeprojektets 
gennemførelse. 

 

6. Licitation 
Ejendomsstaben forestår sammen med ekstern rådgiver afholdelse 
af licitation. 
 
Holder licitationsresultatet sig inden for det afsatte beløb, 
forelægger driftsafdelingen i samarbejde med Ejendomsstaben 
resultatet til Fagudvalgets godkendelse. 
 
Overskrider licitationen det afsatte beløb, udarbejder ekstern 
rådgiver sammen med Ejendomsstaben et sparekatalog, som 
forelægges Byggeudvalget til prioritering. 
 
Licitationsresultatet med besparelsesforslag indstilles til 
Fagudvalgets godkendelse af driftsafdelingen. 
Driftsafdelingen søger via Fagudvalget Byrådet om frigivelse af 
bevillingen. 
 
Ejendomsstaben sørger for, at der stilles de forlangte 
sikkerhedsstillelser, at der indgås de nødvendige aftaler, herunder 
underskrivelse af kontrakter, samt at der tegnes de fornødne 
forsikringer. 
 
Ved større byggearbejder orienteres Jobcentret i henhold til den 
sociale klausul om, hvem der har vundet en større licitation. 
 

7. Første spadestik 
Såfremt der ønskes afholdt 1. spadestik arrangeres dette af 
driftsafdelingen i samarbejde med Ejendomsstaben. 
Til første spadestik inviteres Borgmesteren, Direktionen, Fagudvalget, 
Byggeudvalget, repræsentanter for kommende brugere, 
håndværksmestre, ekstern rådgiver og pressen. 
 

8. Gennemførelse af byggeriet 
 I udførelsesfasen forestås byggestyringen af ekstern rådgiver i 
samarbejde med Ejendomsstaben. 
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Ved større projekter forestår Ejendomsstaben en løbende 
afrapportering vedrørende økonomi, tidsplan og eventuelle 
projektændringer til Fagudvalget. 
 
Byggemøder: 
Der afholdes byggemøder på pladsen, som ledes af eksterne 
rådgivere. I møderne deltager relevante entreprenører, 
Ejendomsstaben og i visse tilfælde en teknisk servicemedarbejder 
eller anden repræsentant fra institutionen. 
Møderne afholdes typisk hver eller hver anden uge, og der 
udfærdiges et referat som tilsendes Byggeudvalgsmedlemmerne. 
Alle aftaler skal være skriftlige og godkendes af Ejendomsstaben. 
 

9. Rejsegilde 
Ejendomsstaben arrangerer rejsegildet i samarbejde med driftsafdelingen. 
Til rejsegildet inviteres Borgmesteren, Direktionen, Fagudvalget, 
Byggeudvalget, repræsentanter for kommende brugere, 
håndværksmestre, håndværkere, rådgivere og pressen. 
 

10. Betaling af håndværker og rådgiverydelser 
Ejendomsstaben kontrollerer de elektronisk fremsendte regninger, kvitterer 
og attesterer disse til betaling. 
Forinden betalingen har de eksterne rådgivere attesteret en papirudgave 
af regningen. 
 

11. Aflevering og ibrugtagning 
Ejendomsstaben foranlediger i samarbejde med ekstern rådgiver, at der 
afholdes en afleveringsforretning og indsendes en færdigmelding til 
myndighederne. 
Ejendomsstaben orienterer institutionen om tidspunkter for 
håndværkerrengøring og afhjælpningsperioden, hvor fejl og 
mangler skal udbedres af entreprenørerne. Der sikres institutionen 
den fornødne tid til etablering før start af institutionen. 

12. Indvielse 
Såfremt institutionen, driftsafdelingen eller Fagudvalget ønsker, at der skal 
afholdes indvielse, arrangeres dette af institutionen i samarbejde med 
driftsafdelingen. 
 
Udgiften til eventuel indvielse afholdes ikke af anlægsbevillingen. 
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13. Regnskab 
Ejendomsstaben foranlediger eventuelt i samarbejde med ekstern rådgiver, 
at der aflægges et regnskab for byggearbejdet. 
 
Regnskabet med eventuelle bemærkninger fremsendes til driftsafdelingen, 
der foranlediger regnskabet godkendt i overensstemmelse med gældende 
regler. 
 

14. Garantieftersyn 
Ejendomsstaben foranlediger eventuelt i samarbejde med eksterne 
rådgivere, at der afholdes garantieftersyn 1 og 5 år efter byggeriets 
aflevering. 
 

15. Registrering af tegninger 
Ejendomsstaben sørger for, at ekstern rådgiver afleverer ajourførte 
tegninger af byggeriet. 
Tegningerne arkiveres i Ejendomsstabens tegningsarkiv og byggesummen 
indføres i anlægskartoteket. 

 


