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1 Indledning 
Med kravspecifikation af 4. februar 2015 udbød Ringkøbing-Skjern Kommune en 

undersøgelse vedrørende rådhusanalyse i forhold samling og effektivisering af 

kommunens administration. Analysen skulle som udgangspunkt indeholde tre sce-

narier: 

1 Administrationen samlet på et rådhus i Ringkøbing 

2 Administrationen fordelt på to rådhuse i henholdsvis Ringkøbing og Skjern 

3 Administrationen fordelt på tre rådhuse i Ringkøbing, Skjern og Videbæk 

COWI A/S blev valgt som rådgiver på opgaven, og denne rapport rummer analy-

sen af de tre ovenstående scenarier samt dens konklusioner og anbefalinger.  

De forhold hvor COWI har kunnet finde eller beregne konkrete data, er disse ind-

arbejdet helt frem til en økonomisk konklusion.  

De forhold hvor COWI har fundet belæg for en anbefaling, men ikke med fuld fag-

lighed har kunnet kapitalisere forholdet, er anbefalingen skrevet så klart som mu-

ligt, herunder som oplæg til handling.  

Det er herefter op til kommunen at udmønte det mulige potentiale. 

For at gøre den økonomiske konklusion så tydelig som mulig, er der indlagt et kva-

lificeret skøn over potentialet; et skøn udført med det opnåede kendskab til kom-

munen eller med valide erfaringer fra andre kommuner. 

Rapporten er udarbejdet fra marts til juni 2015 og falder i følgende dele: 

› Konklusion 

› Interessentanalyse og proces 

› Organisatorisk analyse underdelt i organisation og geografi 

› Arealer, indretning og scenarier 

› Servicemæssige konsekvenser 

› Driftsmæssige og økonomiske konsekvenser. 
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Der har været nedsat en arbejdsgruppe, med hvem COWI løbende har afstemt 

Ringkøbing-Skjern Kommunes forventninger til rapporten i forhold til kravspecifika-

tionen af 4. februar 2015. 

Arbejdsgruppen bestod af: 

Iver Enevoldsen – Borgmester 

Niels Erik Kjærgaard – Kommunaldirektør 

Thomas Andersen – Stabschef viden og strategi 

Carsten Spang – Stabschef service og digitalisering 

Lillian Thunbo Mikkelsen – Næstformand i adm.MED 

Søren Lind – Budgetkoordinator 

Herudover har der i løbet af processen været afholdt tre orienterende møder for 

styregruppen for projektet. Styregruppen har været Økonomi- og Erhvervsudvalget 

bestående af: 

Iver Enevoldsen 

Jakob Agerbo 

Søren Elbæk 

Kristian Andersen 

Bent Brodersen 

Kristian Bøgsted 

Peder Sørensen  
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2 Konklusioner 

2.1 Økonomisk mest fordelagtige scenarie 
COWI har gennemført en analyse der peger på, hvilket af de tre opsatte scenarier 

der er det totaløkonomisk mest fordelagtige, når alle væsentlige poster som trans-

port, salg af bygninger, opsigelse af lejemål, drift & vedligehold samt service med-

regnes.  

Analysen peger på, at scenarie 1b og 2 er de mest fordelagtige set over en 50 års 

periode. Scenarie 1b er opførelse af et nyt rådhus i Ringkøbing på nuværende pla-

cering og scenearie 2 er udbygning af de to eksisterende rådhuse i henholdsvis 

Ringkøbing og Skjern.  

Scenarie 1b er dog kun interessant, hvis der kan findes den ekstra finansiering, 

som dette scenarie fodrer i forhold til den kapital, som kommunen for nuværende 

har afsat til optimering af kommunens administration. 

En stor del af potentialet ved at samle administrationen på færre adresser er med-

regnet i den økonomisk analyse (arealforbrug, transportudgifter, kantinedrift, ser-

vice og øvrige konkrete rationaliseringer), men en stor del af potentialet kan ikke 

umiddelbart kvantificeres økonomisk, idet det vedrører effektivisering, fleksibilitet 

og innovation. 

Analysen viser, at den økonomiske forskel i nutidsværdi på scenarie 1b (nyt samlet 

rådhus) og scenarie 2 er beskeden, idet en årlig besparelse på 780.000 kr. vil lige-

stille de to scenarier. 

2.2 Ny åbenhed 
Kommunens administrationsbygninger er i dag karakteriseret ved en blanding af en 

lang række enkeltpersonkontorer og flerrumskontorer med alt fra 2 til 33 medarbej-

dere. I spørgeskemaundersøgelsen (se afsnit 3) er der svaret, at der i en ny råd-

husstruktur skal arbejdes med ca. 30 % enkeltpersonkontorer. Analysen benytter 

denne undersøgelse som grundlag til at fastlægge de fremtidige arealer. 

I den nuværende situation er medarbejderne fordelt ca. 80/20 %, med 80 % i kon-

torer fra 1 til 9 medarbejdere. Fraregnes Smed Sørensens Vej (Vestas), hvor alle 
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sidder i storrum, så er fordelingen 95/5 %. Dette betyder en stor forandring for 

mange af medarbejderne, såfremt mere åbenhed ønskes. 

Skal det fulde potentiale for tværgående samarbejde og udvikling af nye arbejds-

gange og fagligheder indløses, vil vi anbefale, at der skabes endnu mere fysisk 

åbenhed, dynamik og fleksibilitet. Dette kan kun ske gennem en veldesignet pro-

ces, hvor medarbejderne føres gennem et fælles forløb, og hvor ledelsen tegner 

fremtiden ved at udarbejde en fælles vision for fremtidens arbejde, herunder om 

åbenhed/lukkethed samt hvordan ledelsen selv går forrest.  

Alle medarbejdere bør derefter føres gennem en proces, der fjerner myter og fejlin-

formationer om åbenhed, og hvor medarbejderne involveres i forandringen, lærer 

at håndtere ulemperne ved åbenhed og medskaber fremtidens arbejdsplads. Målet 

skal være at skabe en ny fælles kultur i kommunen, og samtidig opnå fordelene 

ved fleksibilitet og arealoptimering. 

Ses scenarierne i et fremtids- og helhedsperspektiv, vil COWI anbefale en så stor 

samling som muligt, med en meget åben indretning der er designet til de forskellige 

arbejdsformer og borgermodtagelser. 

2.3 Inspiration 
For at trykprøve en eventuel beslutning om mere åben indretning, kan det anbefa-

les, at Ringkøbing-Skjern Kommune tager en besøgsrunde eller kontakt til andre 

kommuner, der har indført åbenhed i indretningen. I Jylland og på Fyn kan følgen-

de anbefales: 

STED M2 PRIS eller 

A.PLADSER 

STATUS BEMÆRKNINGER 

Viborg Kommune 19.400 300 mio. Nybyggeri Storrum.  

Arkitekter: Henning 

Larsen og Signal Arki-

tekter 

Assens Kommune 8.482 88 mio. Ombygget 

sukkerfabrik 

Storrum.  

Signal Arkitekter 

Haderslev  

Kommune 

?  6 mio. Ombygget 

klædefabrik 

Storrum. Kleemann + 

COWI. Kun Miljø og 

Teknik. Ca. 105 med-

arbejdere 

Skanderborg 

Kommune 

18.000 300 mio. Under opførel-

se. OPP 

Storrum. 700 arb.pl. 

Arkitekt: SHL.  

Rådhus og idrætscen-

ter 
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Syddjurs  

Kommune 

? 443 medarb. Ombygning af 

2 rådhuse. I 

gang efterår 

2015 �  

Samling i Ebeltoft og 

Hornslet. Storrum. 

COWI og GPP Arkitek-

ter.  

Esbjerg Kommune ? 1.200 

medarb. 

Ombygning og 

tilbygning. 

under opførel-

se 

Projekt til samling af 10 

rådhuse. Storrum.  
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3 Interessentanalyse og proces 
Formålet med interessentanalysen, var at identificere interessenter i forhold til den 

organisatoriske analyse, den servicemæssige analyse og den samlede analyse af 

driftsmæssige og økonomiske konsekvenser, herunder de bygningsmæssige. Ana-

lysen er således det fundament, som tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de 

efterfølgende arbejder bygger på. 

På opstartsmødet med styregruppen torsdag den 19. marts 2015 blev det beslut-

tet, at analyserne skulle fokusere på rådhuset som en arbejdsplads, og at det der-

med var kommunens medarbejdere, der skulle være omdrejningspunktet i analy-

serne.  

Det politiske niveau inddrages derfor ikke i selve analysen, ligesom borgerne heller 

ikke inddrages. Det politiske niveau forelægges resultatet af analysen som et 

grundlag for en politisk beslutning.  

På denne baggrund blev inddragelsesprocessen tilrettelagt som to workshops med 

en deltagerkreds repræsentativt udvalgt blandt rådhusets ledere, stab og medar-

bejdere. I de efterfølgende bilag fra de to workshops fremgår det, hvem der har 

været deltagere i de to workshops. Herudover er medarbejdere i ejendomsfunktio-

nen blevet inddraget i forhold til frembringelse af korrekte og opdaterede informati-

oner om de relevante ejendomme. Ligeledes er ejendomsmægler Finn Jacobsen 

fra EDC i Ringkøbing inddraget i forhold til ansættelse af salgsværdier og alternativ 

anvendelse af de bygninger, der ikke tænkes genanvendt. 

Alle fag- og stabschefer er blevet involveret i en spørgeundersøgelse i forhold til 

det fremtidige antal arbejdspladser, enkeltpersonkontorer samt delearbejdspladser.  

3.1 Workshop 1 
Wokshop 1 blev afholdt mandag den 20. april 2015, på Rådhuset i Ringkøbing. 

Workshoppens hovedtema var:  

"Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt i dag - med fokus på kommu-

nen som arbejdsplads og som leverandør af service til borgere og virksomheder?" 
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Workshoppen blev gennemført som en vekselvirkning mellem oplæg, arbejde i 

plenum og arbejde i mindre grupper. 

Dette afsnit indeholder en sammenfattende opsamling af resultaterne fra Work-

shoppen. Til afsnittet hører et bilagsmateriale, som er en summarisk afrapportering 

af "råmaterialet" fra de enkelte gruppearbejder på workshoppen. 

Workshoppens dagsorden var: 
› Velkomst og formål med rådhusanalysen og inddragelsesprocessen mv. 
› Kort oplæg om målet med en ny rådhusløsning 
› Open Space – hvad fungerer godt/hvad fungerer dårligt? 
› Tematisering 
› Målsætninger – hvilken slags arbejdsplads og hvilken slags serviceorganisati-

on skal kommunen være i fremtiden? 
› Opsamling og afrunding. Den videre proces. 

 

Som en del af arbejdet, skulle deltagerne først på grønne og røde sedler hver i sær 

beskrive gode henholdsvis dårlige erfaringer i forhold til kommunen som arbejds-

plads. Herefter skulle de i fællesskab tematisere materialet og til sidst, skulle de i 

mindre grupper arbejde med at beskrive målsætninger for hvert tema. 
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Flere deltagere har såvel på selve workshoppen som efterfølgende udtrykt frustra-

tion over især den sidste del af arbejdet - både i forhold til den tid, der var afsat til 

opgaven (for lidt tid) og i forhold til, at de ikke følte sig klædt godt nok på i forhold til 

drøftelser med deres bagland om temaerne. 

De seks temaer, der blev udpeget på workshoppen og efterfølgende diskuteret i 

mindre grupper var:  

› Tværfagligt samarbejde 

›  (Drifts)økonomi 

› Indgang til kommunen 

› Arbejdskultur 

› Geografi – set i forhold til såvel medarbejdere som borgere 

› Arbejdsmiljø – fysiske forhold.  

 

Alle udsagn fra workshoppen er gengivet så ordret, som de har kunnet læses i bi-

lagsmaterialet. 

I den tværgående sammenfatning er det blevet tydeligt, at flere temaer overlapper 

hinanden, og at flere udsagn kan placeres under flere temaer. 

Den tværgående sammenfatning beskriver derfor i alt fire temaer, som bredt dæk-

ker de forhold, som blev drøftet på workshoppen, og som tilsammen favner work-

shoppens resultater. 

De fire temaer er:  

› Tværfagligt samarbejde 

› Geografi og afstande (organisationens perspektiv) 

› Indgange til kommunen (borgernes perspektiv)  

› Arbejdsmiljø – fysiske forhold.  

Tværfagligt Samarbejde 

I dag sidder de fleste faglige enheder samlet. Det giver godt samarbejde, over-

skuelighed i de mindre enheder og et stærkt fagligt miljø. Vi kender hinanden! 

Der hvor forskellige fagområder, som relaterer sig til hinanden, er blevet samlet ét 

sted (for eksempel Land, By og Kultur), er der opnået gode relationer imellem kol-

leger og afdelinger og resultater i form af bedre tværgående samarbejde, mere 

videndeling, bedre koordinering af arbejdet og mere helhedsorienterede løsninger 

for borgerne. 
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Det tværfaglige samarbejde har det dog generelt svært med spredningen på flere 

forskellige lokaliteter.  

Medarbejderne kender ikke hinanden, de uformelle møder, som kan give informa-

tion og sparring, mangler. Der er en tendens til silotænkning, og man går glip af de 

synergieffekter, som man får ved at sidde mange forskellige fagområder samlet. 

Det giver i værste tilfælde en mindre professionel og mindre sammenhængende 

indsats/opgaveløsning. 

Der er en tendens til opdeling i "dem og os", og der er meget forskellige værdier og 

arbejdskulturer i de forskellige afdelinger og på de mange forskellige "rådhuse". 

Geografi og afstande (organisationens perspektiv) 

Den spredte placering af kommunens borgerservice og administration betyder, at 

medarbejderne typisk er tæt på deres lokalområde og dermed har et godt kend-

skab til de lokale forhold. 

De lange afstande giver nye og mere effektive samarbejdsmåder (blandt andet 

videomøder), og man bliver bedre til kun at holde de møder, som er relevante. 

Omvendt opleves afstandene som meget ressourcekrævende og som en stress-

faktor for medarbejderne, og resultatet er indimellem både længere sagsbehand-

lingstid og dårligere løsninger. 

Og så er det dyrt – både i tid, transportudgifter og i drift og vedligeholdelse – at 

være spredt på så mange forskellige lokaliteter. 

Indgange til kommunen (borgernes perspektiv) 

Borgerservice er placeret to forskellige steder i kommunen. Det betyder, at mange 

borgere har kort afstand til "Kommunen", og sammen med den spredte placering af 

administrationen betyder det, at "Kommunen er synlig i en stor del af kommunen". 

Omvendt giver det forvirring hos borgere og virksomheder, fordi det langt fra altid 

er tydeligt og entydigt, hvor man skal henvende sig om hvad. 

Uanset hvor mange eller få lokaliteter kommunens servicefunktioner og administra-

tion er placeret på, vil der altid være borgere og virksomheder, som skal flytte sig, 

hvis kontakt på telefon, mail eller digital selvbetjening ikke slår til.  

Arbejdsmiljø – fysiske forhold 

Under temaet fysiske forhold er der flere modstridende udsagn, som sandsynligvis 

dækker både over forskellige behov hos forskellige fagområder og forskellige 

medarbejdere, men som i stor udstrækning også skyldes forskellige forhold på de 

forskellige lokaliteter.  

De modsatrettede synspunkter er for eksempel: "For små lokaler/for få små lokaler. 

Rigeligt med mødelokaler/mangel på mødelokaler. Gode lys- og lydforhold/dårlige 

lys- og lydforhold." 

Den sammenfattende konklusion er, at kommunens bygninger ikke altid er indret-

tet, så de passer til deres formål og til organisationens og medarbejdernes behov. 
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Især kantineforholdene udpeges som et område, hvor der er behov for forbedrin-

ger. Både i forhold til at nogle af enhederne er så små, at det er svært at lave et 

godt udbud og en rentabel drift, men især for sit potentiale for at være det sted, 

hvor de uformelle møder kan opstå og som et rum, hvor kimen til tværfagligt og 

helhedsorienteret samarbejde kan opstå. 

3.2 Workshop 2 
Wokshop 2 blev afholdt mandag den 4. maj 2015, på Rødkløvervej i Ringkøbing.  

Workshoppens hovedtema var: 

Ny rådhusløsning - tre modeller for fremtiden  

Workshoppen blev gennemført som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbej-

de og plenum diskussioner.  

Dette afsnit indeholder en sammenfattende opsamling af resultaterne fra Work-

shop 2. Til afsnittet hører et bilagsmateriale, som er en summarisk afrapportering 

af "råmaterialet" fra workshoppens gruppearbejder. 

Workshoppens dagsorden var: 
› Velkomst + dagens formål og program 
› Resultater fra Workshop 1: Oplæg, trykprøvning og prioritering 
› Ét, to eller tre rådhuse? Fordele og ulemper 
› Kaffe og kage 
› Åbne eller lukkede kontorer? Stem med fødderne + rollespil 
› Opsamling og den videre proces 

 

Workshoppen blev indledt med en gennemgang af de sammenfattede resultater fra 

workshop 1, og deltagerne blev bedt om at prioritere mellem de fire temaer fra 

sammenfatningen. Hvilke temaer var vigtigst for de deltagende? Hver deltager fik 6 

mærkater, som de skulle bruge til at angive deres prioriteter. Mærkaterne kunne 

fordeles vilkårligt på de fire temaer. 

Prioriteringens resultater 

59  Arbejdsmiljø, fysiske forhold 

56 Tværfagligt samarbejde 

17 Geografi og afstande (organisationens perspektiv)  

10 Indgange til kommunen (borgernes perspektiv) 
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Ét, to eller tre rådhuse? Fordele og ulemper  

Deltagerne skulle i grupper vurdere hver af de tre modeller for fremtiden - ét, to 

eller tre rådhuse ud fra spørgsmålene: "Hvilke muligheder og udfordringer er der 

ved hvert scenarie – og hvad skal der til for at løse udfordringerne?" 

Deltagerne skulle vurdere de tre vigtigste temaer: Tværfagligt samarbejde, Ar-

bejdsmiljø, fysiske forhold samt Geografi og afstande. Resultatet af gruppearbejdet 

er sammenfattet herunder. 

Skemaer til gruppearbejdet 

 

"Resultatet" af den sammenlignende analyse af fordele og ulemper ved de tre for-

skellige rådhusløsninger er ret entydig. 

Når man ser på Ringkøbing Skjern Kommune som en arbejdsplads og som en of-

fentlig organisation, der leverer service til borgere og virksomheder, er der samlet 

set flest fordele og færrest ulemper ved modellen: Ét samlet rådhus i Ringkø-

bing. Her er der er igen en forskel på om Ét samlet rådhus i Ringkøbing er et nyt 

rådhus bygget på bar mark eller en til- og ombygning af det eksisterende rådhus. 

Men uanset om man vælger den ene eller den anden model, er workshoppens 

budskab ret entydigt. 

Potentialet for tværfagligt samarbejde, videndeling, stærke faglige miljøer, let ad-

gang til specialviden og dermed en mere helhedsorienteret sagsbehandling og me-

re innovative opgaveløsninger er størst, hvis alle rådhusets (rådhusenes) medar-

bejdere sidder samlet ét sted.  

Ét samlet rådhus minimerer den tid, der bruges på intern transport. Ét samlet råd-

hus giver synlighed og nærhed mellem ledelse (direktion) og medarbejdere, som 

ikke kan opnås i samme grad ved to eller tre rådhuse. Ét samlet rådhus giver (me-

re) ensartede fysiske forhold for medarbejderne. Ét samlet rådhus giver det bedste 

grundlag for, at organisationen kan udvikle sig som én organisation – og ikke som 
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to eller tre, eller som det har lydt mange gange i workshopforløbet "dem og os". Og 

ét samlet rådhus giver én fysisk indgang til kommunen for de borgere og virksom-

heder, hvor kontakt via telefon, mail eller digital selvbetjening ikke slår til. 

Herefter begynder billedet at blive mindre entydigt.  

Tværfagligt samarbejde og videndeling "kommer ikke af sig selv", og der er selv-

følgelig også et stort potentiale for (mere) tværfagligt samarbejde og mere vidende-

ling i fremtiden, hvis man samler alle medarbejdere på to eller tre rådhuse frem for 

de syv lokaliteter, de er spredt over i dag. 

Ét rådhus betyder længere afstand mellem rådhuset og kommunens yderområder, 

både for borgerne og for de medarbejdere, der skal ud af huset – omvendt vil der 

også være nogle, som får kortere afstand. Flere rådhuse kan give en større synlig-

hed og større sammenhængskraft i kommunen. Omvendt kan ét samlet rådhus 

blive et varetegn for kommunen og dermed give større synlighed end to eller tre 

rådhuse. Ét samlet rådhus bliver et stort hus - nogle mennesker (både borgere og 

medarbejdere) er mere tiltalt af mindre enheder. 

Ét synspunkt skiller sig ud fra mængden: "To eller tre rådhuse kan give en større 

rekrutteringsflade rent geografisk." 

Hvilken betydning det reelt vil få, er svært at sige noget konkret om. 

Uanset om løsningen bliver ét, to eller tre rådhuse, er der nogle ting som er gen-

nemgående, og som er vigtige at huske, når rådhuset/rådhusene skal indrettes: 

› Rådhuset/rådhusene skal kunne rumme faciliteter til tværfaglig projektoriente-

ret arbejde og til relationsskabende aktiviteter  

› Indretningen skal være fleksibel og give mulighed for individuelle løsninger. 

› Der skal være mødelokaler og samtalerum nok  

› Der skal være de nødvendige enkeltmandskontorer 

Analysens sammenfattede "resultater" kan sammenlignes i tabellerne på de føl-

gende sider.  
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Muligheder + ÉT RÅDHUS TO RÅDHUSE TRE RÅDHUSE 

Tværgående 

samarbejde 

Potentialet for tværfaglig samar-

bejde er meget høj. Øget samar-

bejde på tværs af forvaltninger. 

Synergi i opgaveløsningen. Lettere 

tilgang til kolleger med specialvi-

den. Giver mere helhedsorienteret 

sagsbehandling og opgaveløsning. 

Mere innovative løsninger 

 

Endnu stærkere faglige miljøer 

 

Øget interaktion, flere formelle og 

uformelle møder. Færre mails 

Synlighed (også ledelsesmæssigt) 

og nærhed giver større forståelse 

for hinanden og en mere ens ar-

bejdskultur. Alle administrative 

medarbejdere vil føle sig som en 

del af en politiskledet organisation. 

Potentialet for tværfagligt samar-

bejde er høj. Hvis samarbejdende 

fagområder placeres samlet vil det 

højne kvaliteten af opgaverne. 

Større faglige fællesskaber 

Øget interaktion, flere formelle og 

uformelle møder  

 

Øget synlighed for ledelse (dog 

mindre end ved ét samlet rådhus) 

Potentialet for tværfagligt samar-

bejde er til stede hvis samarbej-

dende fagområder placeres sam-

let. 

 

Vigtigt at sikre stærke faglige mil-

jøer 

Arbejdsmiljø 

– fysiske 

forhold 

Nybyggeri giver mulighed for at 

skabe optimale fysiske arbejdsmil-

jøer og indrette rådhuset efter 

fremtidens (og personalets) behov. 

Tidssvarende bygninger og fleksi-

bilitet i de fysiske rammer. Forde-

lene er lidt mindre ved en om- og 

tilbygning af det eksisterende råd-

hus. 

Optimale muligheder for rationel 

kantinedrift og ydelse fra service-

medarbejdere. 

 

Alle medarbejdere får ens vilkår i 

forhold til fysiske forhold. 

Om- og tilbygninger giver mulighed 

for at skabe bedre fysiske ar-

bejdsmiljøer og skabe forhold som 

i højere grad matcher behovene. 

 

Gode muligheder for rationel kanti-

nedrift og ydelse fra servicemedar-

bejdere. 

Om- og tilbygninger giver mulighed 

for at skabe bedre fysiske ar-

bejdsmiljøer og skabe forhold som 

i højere grad matcher behovene. 

 

Overskuelige fysiske enheder 

tiltaler nogle 

Geografi og  

afstande 

Én indgang for borgere. Ingen 

forvirring i forhold til hvor medar-

bejdere/ service er placeret. 

 

Minimering af intern befordringstid.  

 

Ledelsesmæssig nærhed 

Mindre intern befordringstid.  

 

Geografisk er der større rekrutte-

ringsflade   

 

Kommunen er repræsenteret i to 

hovedbyer – det giver større sam-

menhængskraft.  

 

Kortere vej til "kommunen" for 

nogle borgere. 

Geografisk er der større rekrutte-

ringsflade   

 

Kommunen er repræsenteret i tre 

hovedbyer – det giver større sam-

menhængskraft og større synlig-

hed. 

Endnu kortere vej til "kommunen" 

for nogle borgere. Og kortere vej 

for nogle personalegrupper ud til 

borgerne. 

Mindre ændringer i forhold til idag 

Andet   Den billigste byggeløsning 
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Udfordringer - ÉT RÅDHUS TO RÅDHUSE TRE RÅDHUSE 

Tværgående 

samarbejde 

Tværfagligt samarbejde kommer ikke 

af sig selv. Der vil stadig være "siloer" 

 

Opmærksomhed på, at der kan blive 

tale om en meget stor bygning   

 

Der vil stadig være siloer og risiko for 

opdeling i "dem og os" 

 

Forsat afstand mellem direktion, stab 

og fagområder 

 

 

Det er svært at understøtte 

udvikling af tværgående 

samarbejde i forhold til status 

quo. Tendens til silotænkning. 

Opdeling i "dem og os". For-

skellige værdi- og arbejdskul-

turer. Går glip af synergieffek-

ter. 

 

Afstand mellem direktion, 

stab og fagområder 

 

Mangel på uformelle møder, 

information og sparring. Med-

arbejderne kender ikke hin-

anden 

Arbejdsmiljø – 

fysiske for-

hold 

Ved om- og tilbygning kan der stadig 

være udfordringer med lys, varme og 

ventilation. 

 

Lappeløsninger. Ved om- og tilbyg-

ninger kan der stadig være udfordrin-

ger med lys, varme og ventilation. 

Lappeløsninger. Svært at 

opnå godt arbejdsmiljø i 

det/de gamle rådhus(e). Hvis 

der ikke nyindrettes, vil der 

fortsat kunne være utidssva-

rende forhold 

Geografi og  

afstande 

Større afstand mellem borger og 

kommune (for nogle borge-

re/medarbejdere). Afstanden til bor-

gerbetjening vil kunne opleves som 

en hindring for nogle borgere. "Kom-

munen" er mindre synlig i kommunen. 

Kan eventuelt imødegås ved at opret-

te digitale samtalerum for eksempel 

på bibliotekerne, hvor borgere kan 

betjenes af borgerservice + andre 

fagområder (satellitkontorer) 

 

Mindre rekrutteringsflade (geografisk) 

Større afstand mellem borger og 

kommune (for nogle borge-

re/medarbejdere) 

 

Stadig kørsel mellem rådhusene ved 

internet samarbejde 

Megen kørsel og spildtid i 

arbejdstiden ved internt sam-

arbejde 

 

 

 

Andet Økonomisk dyreste etableringsudgift   

 

 

Åbne eller lukkede kontorer?  

Anden del af workshoppen havde fokus på indretningen af rådhuset/rådhusene og 

tog hul på diskussionerne om åbne versus lukkede kontorer. Formålet med denne 

del af arbejdet var dels at nuancere holdninger, aflive myter og diskutere fordele og 

ulemper ved henholdsvis åbne/lukkede kontorer, samt at få en indikation af den 

samlede deltagergruppes personlige holdninger til henholdsvis åbne/lukkede kon-

torer.  

 



  
ANALYSE AF NY RÅDHUSSTRUKTUR 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067485/Documents/03 Project documents/Selve analysen/Rapport og præsentation/Slutrapport rådhusanalyse RKSK.docx 

19

Som indledning og som afslutning på denne del af arbejdet blev deltagerne bedt 

om at stille sig op på en imaginær linje i rummet, hvor lukkede enkeltmandskonto-

rer var den ene yderlighed, og 100% åbne kontorer var den anden. 

Stem med fødderne 

Langt de fleste deltagere placerede sig omkring enkeltmandskontorer, 2-3 mands 

kontorer og 4-8 mands kontorer. Tre deltagere placerede sig ved 10-12 mands 

kontorer (det mindste åbne kontor man kan lave). Én enkelt deltager stillede sig 

ved 100 % åbne kontorer. I runde 2, efter rollespillet og debatten i plenum var der 

sket en lille bevægelse mod de åbne kontorrum. Her placerede i alt 8 deltagere sig 

ved 10-12 mands kontorer eller derover. 

Rollespil. Debat i plenum: Åbne/lukkede kontorer  

Deltagerne blev inddelt i to grupper. Alle, som havde tilkendegivet, at de helst ville 

sidde i lukkede kontorer i den ene gruppe og de som med lidt god vilje havde 

tilkendegivet at de gerne ville – eller kunne lokkes – til at sidde i åbne kontorer i 

den anden. Derefter fik hver gruppe til opgave at argumentere for alle fordelene 

ved det modsatte synspunkt. 

 

Debatten blev livlig. Gruppernes noter fra forberedelsen til debatten er gengivet i 

bilagsmaterialet. Herunder ses blot enkelte af debattens markante synspunkter. 

  

             ILLUSTRATION af debatten om åbne // lukkede kontorer – frit afskrevet og fortolket. 
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4 Organisatorisk analyse 
Den organisatoriske analyse omhandler udviklingen i kommunens organisation og 

opgavevaretagelse, og hvordan det passer med de forskellige modeller for en 

fremtidig rådhusindretning.  

4.1 Organisation 
Ringkøbing Skjern Kommunes organisation består af seks fagområder og tre sta-

be. De seks fagområder er:   

› Beskæftigelse,  

› Børn og Familie,  

› Dagtilbud og Undervisning,  

› Handicap og Psykiatri,  

› Land, By og Kultur og  

› Sundhed og Omsorg.  
 

De tre stabe er  

› Intern udvikling og personale 

› Service og digitalisering  

› Viden og Strategi 
 

De organisatoriske enheder har i dag adresse syv forskellige steder i kommunen. 

I løbet af 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune samlet sine fagområder og stabe 

på færre adresser. Man har således reduceret antallet af adresser fra 13 til de nu-

værende syv. Lukningen af adresser har ifølge både ledelse og medarbejdere be-

tydet, at man har opnået en lang række positive effekter for organisationen.  

Især under workshop 1, pegede mange af deltagerne på, at man med den allerede 

udførte rokade har løst mange umiddelbare organisatoriske udfordringer, og at der 

er en oplevelse af, at man med samlingen af fagområderne langt de fleste steder 

har opnået en bedre sammenhæng i arbejdet i de faglige enheder. 
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Samlingen af fagområder er dog ikke fuldstændig gennemført for alle enheder, idet 

Børn- og Familieområdet fortsat er delt på to adresser i hver sin by. Desuden har 

man besluttet, at kommunens økonomifunktion i vid udstrækning er placeret de-

centralt ude blandt fagområderne.  

Den decentrale placering af økonomifunktionen peger flere medarbejdere på, som 

en stor fordel. Det betyder nemlig, at man har den økonomiske rådgivning tæt på 

den enkelte forvaltning, og dermed ikke er afhængig af enten telefonisk kommuni-

kation eller møder ud af huset, når man som fagområde har behov for støtte og 

rådgivning i økonomiske spørgsmål.  

Den decentrale placering af økonomistaben påpeges dog også som en ulempe af 

andre medarbejdere. Selvom økonomistaben er støttefunktion for fagområderne, 

så er økonomifunktionen også et fagmiljø, som nu sidder spredt. Konsekvensen 

vurderes af nogle at være, at økonomifunktionen kan have sværere ved at koordi-

nere sin indsats og arbejde efter samme principper.  

Det må desuden forventes, at fordeling af arbejdsopgaver og ressourceudjævning 

internt i økonomifunktionen – alt andet lige – er vanskeligere, når medarbejderne 

sidder decentralt og "hører til" et fagområde og dermed i mindre grad oplever at 

være en del af en samlet stab.  

For de øvrige stabe, dvs. Intern udvikling og personale samt Service og digitalise-

ring peger workshopdeltagerne også på, at det er en klar ulempe, at de ofte er pla-

ceret på lang afstand af de øvrige fagområder. Afstande kan hæmme samarbejdet 

og den løbende, uformelle sparring og information mellem fagområder og stabe 

finder ikke sted i det omfang, man kunne ønske sig. 

4.1.1 Organisatoriske overvejelser 
Man har med den allerede gennemførte fysiske rokade høstet de "lavthængende 

organisatoriske frugter", idet de enheder, som har direkte sammenhængende op-

gaver og fælles ledelse, nu også sidder sammen.  

Undersøgelsen peger dog også på, at fordelingen af fagområder og stabe på for-

skellige adresser, fortsat giver visse ulemper. Selvom man i de fleste tilfælde har 

samlet de sammenhængende faglige enheder under samme tag, så opleves det, 

at medarbejderne i de enkelte fagområder mangler kendskab til andre fagområders 

arbejdsopgaver. I de tilfælde, hvor man faktisk har behov for at samarbejde om 

fælles projekter (eksempelvis tværgående projekter, større planforløb mv.), så op-

leves samarbejdet som tungere, fordi de uformelle møder ikke er mulige på samme 

måde, som når man sidder i samme hus.  

Analysen viser ind til videre, at samlingen af sammenhængende organisatoriske 

enheder i samme bygning giver god organisatorisk mening og skaber bedre ar-

bejdsbetingelser for medarbejderne. Medarbejderne giver også udtryk for en for-

nemmelse af, at det gavner opgaveløsningen og effektiviteten, at de medarbejdere, 

som hører under samme ledelse også sidder sammen.  
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Deltagerne på workshoppen pegeded desuden på, at der kan være fordele ved at 

samle organisationen yderligere på færre adresser. Fordelene er dog lidt mere 

ukonkrete, da det drejer sig forhold som "større gensidigt kendskab", "nemmere at 

løse tværfaglige opgaver" og oplevelsen af at "være én samlet organisation".  

Betydningen af bedre samarbejdsmuligheder på tværs af fagforvaltninger afhæn-

ger i høj grad af, om det er en arbejdsform, som man tilstræber i kommunen. De 

fordele, der eventuelt kan være ved at skabe bedre betingelser for samarbejde på 

tværs, afhænger af om kommunen har en organisationskultur og ledelsesstil, som 

faktisk udnytter nærværet.  

De organisatoriske udfordringer ved den nuværende struktur 

Analysen viser, at den nuværende fysiske struktur rummer nogle klare uhensigts-

mæssigheder:  

› Stabene skal per definition kunne arbejde på tværs af fagområderne, samtidig 

med at de ofte har opgaver for direktionen. Med den nuværende løsning er de 

blevet fanget lidt på "mellemhånd" mellem to løsninger: I vid udstrækning sid-

der de nær direktionen og borgmesteren i Ringkøbing, og de opleves dermed 

at være på lang afstand af de fagforvaltninger, som de skal betjene.  

› Man har til gengæld – af netop ovennævnte årsag – valgt at decentralisere 

dele af økonomistaben ud til de enkelte fagområder. Det anerkendes som en 

god løsning for fagområderne, men opleves som uheldigt for fagmiljøet i øko-

nomistaben.  

› Mere generelt har COWI erfaret fra andre tilsvarende organisatoriske analy-

ser, at der er en tendens til, at man opbygger egne "stabsfunktioner", sekreta-

riater med videre, når fagforvaltninger sidder spredt på flere adresser. I prak-

sis viser det sig ved, at man – for at kompensere for de lange afstande – lader 

decentrale medarbejdere have (ofte uformelle) funktioner på eksempelvis per-

sonaleområdet, it, arkiv/journal etc., selvom disse opgaver høre under centra-

le stabe. Disse støttefunktioner kommer derfor til at fylde mere, end det er for-

udsat. I hvilket omfang det gør sig gældende i Ringkøbing-Skjern Kommune, 

kan denne analyse ikke afdække, men det bør være et opmærksomheds-

punkt.  

4.2 Geografi 
Den spredning, der er kendetegnet ved den nuværende løsning, medfører trans-

port internt mellem kommunens bygninger. Man har søgt at reducere både trans-

port og tidsforbrug på vejene ved at indføre videoudstyr. Dette har reduceret trans-

portbehovet, men en højere grad af udnyttelse af dette udstyr vil tage tid, og visse 

møder vil erfaringsvis stadig blive afholdt fysisk. Dette skyldes en blanding af til-

vænning, ønsket om fysisk tilstedeværelse (kropssprog og kommunikation) samt 

udstyrets generelle mangel på kvalitet i forhold til brugernes forventninger og be-

hov. 
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En samlet geografi vil påvirke mødestrukturen i kommunen, da det bliver enklere 

og hurtigere at indkalde til nødvendige møder. Tages der mere åbne kontorer i 

brug, så vil en væsentlig del af de mindre møder erfaringsmæssigt blive afløst af 

ad hoc møder nær arbejdspladsen eller i fællesarealer og smårum. 
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5 Arealer, indretning og scenarier 

5.1 Nuværende scenarie 
Ringkøbing-Skjern Kommune har i dag til huse på 7 adresser. Tre i Ringkøbing, tre 

i Skjern og en i Videbæk. 

Bygningerne er af meget forskellig karakter, og dermed giver de også forskellige 

muligheder for måden at indrette kontorerne. 

På 6 af de 7 adresser er indretningen kendetegnet ved mange enkeltmandskonto-

rer og kontorer til 2-3 personer. Her er det typisk borgerservice der repræsenterer 

storrumskontorstørrelserne. 

På den sidste adresse, som er den lejede bygning på Smed Sørensens Vej 1 i 

Ringkøbing, sidder 94 af de 107 medarbejdere i storrumskontor. 

Den anvendte definition på storrum er et arbejdsrum med 10 eller flere arbejds-

pladser. 

Ud af 582 medarbejdere sidder 460 i enten enkeltmandskontorer eller i mindre 

gruppekontorer på mellem 2 og 9 personer. 122 sidder i storrumskontorer. 

Dette svarer til en fordeling på 80% i enkeltmands- eller gruppekontorer og 20% i 

storrumskontorer. 

Hvis de 94 personer, der i dag sidder i storrumskontorer på Smed Sørensens Vej, 

trækkes ud af regnestykket vil fordelingen mellem de to kategorier ændres væsent-

ligt. Herefter vil fordelingen være 95% i enkeltmands- eller gruppekontorer og kun 

5% i storrumskontorer. 

Denne fordeling repræsenterer det typiske scenarie for måden at indrette sig på i 

Ringkøbing-Skjern Kommune, da det er repræsentativt for 6 ud af 7 lokaliteter. 

5.2 Fremtidigt scenarie 
Kommunen har (22. april 2015) meddelt, at der er 606 medarbejdere tilknyttet de 

administrative bygninger. Til de 606 medarbejdere er der udtrykt ønske (spørge-

skema undersøgelse i uge 17 og 18 ved fag- og stabschefer) om i alt 587 fysiske 

arbejdspladser, heraf 191 i eget kontor, svarende til ca. 30 %. 
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Dette giver følgende behov for arbejdsarealer i m2: 

› Nybygget rådhus med baggrund i de oplyste tal i spørgeskemaundersøgelsen 

er ca. 8.982 m2 

› Reduktion af enkeltmandskontorer svarende til 10 % af de ansatte (ca. 60 

medarbejdere), resten i åbent kontor, medfører behov for 8.458 m2 

› Alle i åbent kontor medfører behov for 8.218 m2 

De nævnte arealer dækker kun selve pladsforbruget til arbejdsstationer og mindre 

rum i forbindelse med kontorerne. Øvrige arealer er ikke vist. Med en byggepris sat 

til 16.000 kr./m2 er der en forskel fra spørgeskemaets behov og til den åbne indret-

ning på 12,2 mio. kr. 

Ved ny indretning og udbygning af rådhusene bør der skabes optimale forhold for 

fremtidens arbejdsformer. Der skal stræbes mod: 

› En fleksibilitet der modsvarer organisationens behov for ændringer af samar-

bejdsflader, afdelings- og gruppestørrelser samt nye myndighedsområder. Der 

skal kunne flyttes rundt i forhold til det aktuelle behov, og disse flytninger skal 

ikke implicere bygningsændringer. I sin simpleste form skal en medarbejder 

kunne flytte med sine personlige ting (borde er ens, stole kan justeres, reoler 

er få på grund af digitalisering). 

› En stadig mere synlig ledelse, der opererer i det åbne ved hjælp af ad hoc 

mødesteder og reserverbare møderum. 

› Så mange fysiske samarbejdsflader som muligt og så stor synlig-

hed/tilgængelighed som muligt for at forøge videndeling, problemløsning og 

innovation. Gøres dette rigtigt, så forøges også den sociale kapital. 

› En "gennemsigtig indretning" hvor borgeren og gæsten kan inviteres ind til 

dialog og samarbejde. 

5.3 Indretningsprincipper 
For at skabe fleksible og fremtidsrettede bygninger skal disse hurtigt kunne omstil-

les i takt med organisationen og arbejds- og udviklingsområderne. For mange 

vægge hindrer fleksibel indretning, og bygningsbredder kan være for små til at 

skabe muligheder i indretningen. Større bygningsbredder uden bærende elementer 

skaber fleksibilitet, men kan give problemer med dagslys. Generelt er ideelle byg-

ninger mellem 9 og op til 15 - 17 meter brede. 

Arbejdes der med større åbne kontorer (12+ personer), så skal de akustiske for-

hold samt bevægelsesmønstrene være gode. Et aflangt rum med indgange i en-

derne skaber trafik ved arbejdspladserne nærmest indgangene. Anbringes indgan-

ge på langsiderne fortyndes trafikken. På samme måde skal printerrum og toiletter 

indtænkes. 
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For en administrationsbygning som helhed er en høj tæthed med god akustik opti-

mal. Nærhed, videndeling og synlighed befordres af korte afstande og reducerede 

gangforløb. Den optimale form på en administrationsbygning hvor høj interaktion 

ønskes er en kube, hvor alle ser eller fornemmer hinandens placering. 

5.3.1 Arbejdspladsen 
Den enkelte arbejdsplads bør i videst muligt omfang afspejle det arbejde, der fore-

går. Sidder man med fortroligt arbejde 100 % af arbejdstiden, så giver det umid-

delbart ikke mening at flytte sig konstant fra en åben arbejdsplads til et lukket og 

fortroligt rum. Ingen arbejder imidlertid konstant fortroligt, og alle har behov for et 

videndelende og udviklende bagland. Alternativet er derfor at udvikle en kultur, der 

fremmer det faglige fællesskab, og hvor man bevæger sig til fortrolighed. Dette 

gælder både ledere og sagsbehandlere. Samtalen med en borger starter med at 

være asymmetrisk, når den foregår på et personligt indrettet kontor. 

Et andet forhold, der er i spil omkring åbenhed/lukkethed, er effektivitet og produk-

tivitet. Der sættes ofte lighedstegn mellem åbenhed og mindre effektivitet. Dette er 

dog uden belæg i empiriske undersøgelser. Forudsat en god proces hen mod mere 

åbenhed, så findes der ikke nedgang i effektivitet og produktivitet, der kan henfø-

res til åbenheden. 

Fordelene ved yderligere åbenhed er altså: 

› Effektivisering gennem hurtigere tilgang til information hos kollegaer 

› Fleksibilitet gennem tilpasninger til organisationen og til opgaverne uden kost-

bare ombygninger og kun gennem personflytninger 

› Innovation gennem styrket tværfaglighed og helhedsløsning 

› Fælles kultur i hele administrationen. 

5.4 Arealstudier 

5.4.1 Videbæk Rådhus 
Videbæk Rådhus opfylder en del af de ovennævnte kriterier for fleksibilitet, med en 

relativ kompakt form og en bygningsbredde på ca. 11 meter. Hvis denne ejendom 

genanvendes, så skal ombygningspotentialet undersøges sammen med økonomi-

en. Umiddelbart er det en vanskelig bygning at transformere til åbenhed, men der 

kan dog skabes mere åbenhed langs facaderne. Ejendommen er på 2.686 m2, og 

det er oplyst, at der sidder 116 medarbejdere i bygningen. Mulighederne for en 

fornuftig udvidelse af rådhuset er en ny fløj mod vest ved indgangspartiet. Her kan 

der bygges ca. 650 m2 i grundplan, og bygges der i de mulige to plan, så kan byg-

ningen i alt komme til at rumme ca. 180 arbejdspladser. I henhold til lokalplan nr. 

19 må bebyggelseshøjden inden for lokalplanområdet ikke overstige 8,5 m. 
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Videbæk Rådhus 

5.4.2 Skjern Rådhus 
Skjern Rådhus opfylder ikke umiddelbart mange af de ovennævnte kriterier, idet 

der her er tale om en ”gitterbygning” med fire indesluttede atrier. De enkelte byg-

ningslænger har en bredde på ca. 7,5 meter, bortset fra indgangsfløjen der er ca. 

10 meter. Bygningen har lange afstande og er svær at ændre fra sin udprægede 

cellestruktur. Ejendommen er på 2.835 m2. Der er oplyst, at der er 129 arbejds-

pladser i bygningen. 

Til trods for den ikke ideelle udformning af bygningen, så vil den kunne ombygges 

til en mere åben enhed. Dele af bygningen fremstår allerede med denne åbenhed. 

Indføres der et princip om neutrale samtalerum med borgerne, og dermed markant 

færre enkeltperson kontorer, så vil bygningen kunne rumme ca. 140 arbejdsplad-

ser, en forøgelse med 11 arbejdspladser. I denne beregning er der taget højde for 

etablering af sociale områder til storrummene. Syd for rådhuset kan der bebygges 

ca. 900 m2 i grundplan, således at det samlede antal arbejdspladser kan nå op på 

ca. 185. Der er her mulighed for at bygge i flere plan, således at der f.eks. ved 3 

plan kan blive plads til 275 medarbejdere på rådhuset. Der skal her arbejdes med 

det samlede behov på 110 parkeringspladser. 

Ved en ombygning af det eksisterende rådhus kan ekstern genhusning undgås ved 

at ombygge efter færdiggørelse af den nye fløj, således at denne kan benyttes til 

genhusning. 
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Skjern Rådhus 

5.4.3 Ringkøbing Rådhus 
Ringkøbing Rådhus er det største med sine 5.778 m2, men det er kun de ca. 3.800 

m2 der er rent administrativt areal (her er bibliotek og indgangsfløj/byrådssal ikke 

medregnet). Der er meddelt ca. 110 medarbejdere i huset, hvilket ikke er en høj 

udnyttelse. 

Rådhuset er delvis en kompakt atriumbygning med en bygningsbredde på 10 til 11 

meter. Fløjen mod vej (Ved fjorden) er 25 m bred og rummer mulighed for at skabe 

et delvist åbent layout. Bygningen er generelt teknisk vanskelig at transformere til 

mere åbenhed på grund af indre tunge og bærende vægge. Bygges der til i grund-

plan, vil en forlængelse af biblioteksfløjen være det mest oplagte. Her kan der byg-

ges ca. 750 m2, og de nuværende indgangsparti kan transformeres til borgerser-

vice. På denne måde kommer det samlede antal arbejdspladser op på ca. 200, 

med den forudsætning, at der findes en ny placering til biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

Ringkøbing Rådhus 1 

Som alternativ kan biblioteksfløjen rives ned, og der kan her placeres en ny byg-

ning i 2 plan, evt. med parkering under den østlige del af bygningen. Her kan der 

bygges 1.536 m2 i to plan, hvilket forøger det mulige antal arbejdspladser til i alt 

280. Projektet efterlader et parkeringsproblem, idet der skal skaffes plads til ekstra 

30 - 40 biler. Til gengæld har dette projekt ikke et genhusningsproblem, idet det 

forudsættes, at biblioteket er flyttet ud. 
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Ringkøbing Rådhus 2 

5.4.4 Ringkøbing Bibliotek 
I alle de følgende scenarier anbefales det, at biblioteket flyttes væk fra rådhuset i 

Ringkøbing for at skabe maksimal plads til samling ag kommunens administration 

på denne adresse. Stedet, hvor biblioteket er placeret, udnyttes herefter til en ny 

fløj i to etager, bundet sammen med den eksisterende rådhusdel med indgangshal-

len og eventuelt en ekstra forbindelsesbygning. Biblioteket skal herefter finde en ny 

placering, og denne kunne være en videreførelse af den leasede bygning på Rød-

kløvervej 4, da denne ikke umiddelbart kan afhændes. En placering på Rødkløver-

vej er midt mellem den gamle bymidte og udbygningsområdet mod nordøst, hvor 

Ringkøbing Skole er placeret. Bygningen er velegnet til bibliotek, og mangler blot 

en forbindelse for cykler og gående fra bymidten. Den forventede økonomi til flyt-

ningen af biblioteket er indregnet i den økonomiske oversigt. 

5.5 Scenarier 

5.5.1 Scenarie 1 
En samling af alle på Ringkøbing Rådhus betyder, at der skal skaffes plads til 587 

arbejdspladser. I den simple udvidelse beskrevet ovenfor kan der maksimalt skaf-

fes 280 arbejdspladser. Der mangler således 307 arbejdspladser svarende til ca. 

6.140 m2. En yderligere udvidelse i form af en forhøjelse af atriumdelen, således at 

der opstår en kubus hvor atriet eventuelt kan sikre dagslys, vil betyde ekstra 4 eta-

ger. Dette er ud fra et byggeteknisk perspektiv ikke realistisk.  

En udvidelse vest for rådhuset med en fløj langs kysten er ikke mulig på grund af 

strandbyggelinjen.  

Udvidelser vil medføre udlægning af et stort areal til parkering på grunden, og dette 

er heller ikke realistisk.  

Det betyder, at der for at realisere tanken om ét samlet rådhus i Ringkøbing er to 

mulige scenarier. Enten at nedrive det eksisterende rådhus og genopbygge et nyt 

optimeret rådhus, der udnytter hele grunden og med etablering af parkeringsplad-

ser under bygningen alternativt at opføre et nyt rådhus på en anden grund i Ring-

købing. Til 587 medarbejdere skal der bygges brutto ca. 11.740 m2. 
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5.5.2 Scenarie 2 
Ringkøbing og Skjern rådhuse skal opsuge afhændelsen af Videbæk Rådhus samt 

alle øvrige kommunale bygninger og lejemål. Udbygningen af disse to rådhuse af-

hænger af de lokale forhold, samt den mest optimale fordeling af administrationen 

på to rådhuse. I det ovenstående regnes der op til 280 arbejdspladser på Ringkø-

bing Rådhus og 275 arbejdspladser på Skjern Rådhus, eller i alt 555 arbejdsplad-

ser. De manglende 32 arbejdspladser kan herefter skaffes ved at ombygge en del 

af det eksisterende Ringkøbing Rådhus, som har en ringe udnyttelse. 

5.5.3 Scenarie 3 
Her skal kun de mindre kommunale bygninger samt alle lejemål opsuges i de tre 

rådhuse. Dette vil kunne foretages gennem mindre om- og tilbygninger i henholds-

vis Ringkøbing og Skjern, med placeringer som angivet i scenarie 2. 

5.5.4 Valg af scenarier 
Det er disse scenarier, der er grundlaget for den økonomiske beregning. Der trans-

formeres til mest mulig åbenhed, og der tilbygges på de mest optimale placeringer. 

Scenarie Nybygning m2 Ombygning m2 

1 a– Et samlet rådhus på bar 

mark i Ringkøbing 
11.740  

1 b – Et samlet rådhus på 

eksisterende grund i Ring-

købing  

11.740  

2 – Ringkøbing + Skjern 3.075 (R) + 2.700 (S)  1.000 (R) + 1.050 (S) 

3 – Ringkøbing + Skjern + 

Videbæk 

3.075 (R) + 1.800 (S) 1.050 (S) 
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6 Servicemæssige konsekvenser 
En ny struktur for rådhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune må forventes at kunne få 

konsekvenser for betjeningen af borgere, virksomheder og andre par-

ter/interessenter, som har behov for at komme i kontakt med den kommunale for-

valtning.  

Analysen af de servicemæssige konsekvenser omhandler en vurdering af, hvordan 

de tre scenarier for rådhusstrukturen kan have betydning for kommunens levering 

af service til alle eksterne interessenter.  

6.1 Kommunens levering af service fra Rådhuset  
Som alle andre kommuner har Ringkøbing-Skjern Kommune en løbende kontakt 

med en lang række borgere og virksomheder i kommunen. Det er dog langt fra alle 

kontakter, hvor rådhusets placering har en egentlig betydning for den service, der 

ydes fra kommunen. Der er en lang række ydelser, som borgeren har brug for me-

get sjældent, og hvor kravet om eventuelt at skulle møde frem hos kommunen har 

begrænset betydning for borgeren. Det gælder for eksempel ydelser, som leveres 

via borgerservice, og hvor der er krav om fremmøde. Det vil sige ansøgning om 

(fornyelse af) pas og kørekort.  

Fremmøde i de situationer sker på nuværende tidspunkt på et af kommunens to 

borgerservicecentre i Ringkøbing og i Skjern.  

For langt de fleste andre serviceydelser, hvor borgerne har kontakt til kommunen, 

sker kommunikationen i dag som udgangspunkt digitalt. Det vil sige, at borgeren 

henvender sig til kommunen via en digital formular. I langt de fleste tilfælde sker 

det via standardiserede løsninger på Borger.dk.  

Når behovet for service eksempelvis omhandler byggeri (byggetilladelser mv.), fo-

regår kommunikationen for både borgere og erhverv via en elektronisk løsning.  

Ud over de borgerserviceydelser, som kræver et fremmøde, så er det især borgere 

som er ledige, og som er tilmeldt Jobcenteret, der har behov for jævnlig kontakt 

med kommunen. Når en borger melder sig ledig, sker det for både kontanthjælps-

modtagere og for dagpengeberettigede ledige elektronisk på Jobnet.dk. Kontant-
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hjælpsmodtagere skal møde frem på Jobcenteret dagen efter man har meldt sig 

ledig og indkaldes derefter løbende til samtaler/møder på Jobcenteret. Dagpenge-

modtagere bliver indkaldt til møde på et senere tidspunkt og indgår derefter i et 

kontaktforløb med Jobcenteret og a-kassen.  

For en stor del af de ledige, vil kontakten med Jobcenteret være kortvarig indtil 

man kommer i nyt arbejde eller uddannelse, men for et mindre antal kan der blive 

tale om et længere forløb. Fysisk fremmøde sker i alle tilfælde på Jobcenteret i 

Skjern.  

I vurderingen af de servicemæssige konsekvenser af en fremtidig rådhusløsning, 

vil det derfor være vigtigt at skelne mellem Jobcenterets service, hvor fremmøde i 

vid udstrækning er både hyppig og lovbestemt og øvrige serviceydelser, som bor-

gere og virksomheder har behov for engang i mellem, og hvor fremmøde kun er 

nødvendig, hvis de digitale løsninger ikke er tilstrækkelige eller brugbare for borge-

ren/virksomheden.  

6.2 Den digitale udvikling 
Som nævnt ovenfor er de fleste servicebehov mellem borger og kommune og mel-

lem virksomhed og kommune i dag digitaliseret og kræver derfor ikke fremmøde. I 

forhold til den basale service, vil betydningen af Rådhusets fysiske placering derfor 

ikke være så stor.  

Indførelsen af de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger er sket i løbet af 

ganske få år i i alt fire "bølger" af digitalisering. Starten gik med digitalisering af 

flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole med videre i 

2012 hvorefter flere og flere borgerservicetilbud, teknik- og miljøområdet, dele af 

sundheds- og socialområdet er komme til. I løbet af 2015 forventes yderligere et 

par områder på social- og ældreområdet at blive digitaliseret.  

Som udgangspunkt er brugen af de digitaliserede løsninger obligatorisk for borger-

ne, men der er grupper, som kan undtages fra kravet, hvis de ikke har mulighed for 

at benytte løsningerne.  

Udfordringen i forhold til brugen af de digitaliserede borgerløsninger er, at en del 

borgere har behov for en opfølgende kontakt i forbindelse med deres ansøgning 

om enten ydelser eller tilladelser. Det sker fordi borgeren vurderer at deres sag er 

er mere kompliceret, end den digitale løsning kan honorere eller fordi de føler sig 

usikre ved at bruge løsningerne.  

Der vil således også være borgere, som på længere sigt vil have behov for person-

lig betjening på områder, som ellers er digitaliseret. De centrale målsætninger for 

den digitaliserede selvbetjening er at 80 % af al kommunikation mellem borgere og 

det offentlige skal foregå digitalt fra 2015.  

Det har ikke været muligt i denne analyse at undersøge præcist, hvor stor en del af 

kommunikationen mellem kommune og borger, som fortsat sker ved personlig 

henvendelse hos borgerservice hos Ringkøbing-Skjern Kommune.  
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Kommunens medarbejdere og ledere vurder dog, at ca. 20 % af de borgere, som 

har brug for kommunikation om serviceydelser, fortsat møder fysisk op på Rådhu-

set. Der vil altid være en gruppe borgere, som har behov for en personlig borger-

service, men andelen kan dog blive mindre på længere sigt, når nye generationer 

af borgere bliver mere trygge ved de digitale løsninger og/eller de digitale løsninger 

bliver bedre.  

6.2.1 Betydningen af en ny rådhusløsning  
For den borgerservice, som har udgangspunkt i kommunens Jobcenter, vil de tre 

scenarier for en ny rådhusløsning i princippet ikke have direkte betydning. Der er 

på nuværende tidspunkt kun ét Jobcenter i kommunen og det vil en ny struktur ikke 

ændre på. En central og lettilgængelig placering af jobcenteret er dog vigtig, fordi 

en gruppe borgere har behov for at besøge jobcenteret regelmæssigt.  

Med hensyn til de øvrige borgerserviceydelser, så er konklusionen knap så enty-

dig. Fysisk møde hos borgerservice er obligatorisk i forbindelse med pas og køre-

kort, men derudover er er en gruppe borgere, som fortsat benytter personligt 

fremmøde ved øvrige kontakter med kommunen – i et vist omfang også i forbindel-

se med sager, som nu varetages af Udbetaling Danmark.  

Der vil altid være en vis andel af borgere, som ikke kan benytte de digitale løsnin-

ger, som nu findes på langt de fleste serviceområder, men i langt de fleste tilfælde 

kan der ske en straksafklaring. Det vil sige, at borgerens ærinde kan afsluttes uden 

yderligere fremmøder. Skulle man beslutte i fremtiden kun at have én borgerser-

vice, vil det i praksis have begrænset betydning, fordi det for den enkelte borger er 

relativt sjældent at man har behov for personlig borgerservice.  

Vælger man at opretholde to placeringer for borgerservice, er det desuden ikke 

givet, at det er afhængig af en placering på et rådhus. En placering sammen med 

en anden kommunal enhed (f.eks. på et bibliotek) vil også være en mulighed.  

6.3 Tilgængelighed og offentlig transport 
For en del borgere, vil benyttelsen af offentlig transport være en betingelse for at 

kunne komme relativt nemt mellem kommunens hovedbyer. Hvis man beslutter sig 

for i fremtiden kun at have en borgerservice, kan det derfor være aktuelt at se på 

den nuværende struktur for kollektiv trafik.  

Der er timedrift på togbanen mellem Skjern og Ringkøbing, og busdækningen 

fremgår af nedenstående kort (Midttrafik). En revurdering af buslinjerne kan især 

blive aktuel, såfremt alle rådhuse og al borgerservice samles i Ringkøbing. Især 

bør linjerne, der har Ringkøbing som stop, vurderes i forhold til rådhusets åbnings-

tider. Det bør desuden overvejes at opgradere busforbindelsen mellem Videbæk 

og Ringkøbing. 
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6.4 Konsekvenser for bosætning mv. i kommunen  
En ændring i rådhusstrukturen for Ringkøbing-Skjern Kommune kan i princippet få 

betydning for bosætningsmønsteret i kommunen på lang sigt, men denne analyse 

kan dog ikke præcist angive omfanget af denne påvirkning.  

Der er en række generelle udviklingstræk i samfundet i retning af større koncentra-

tion af både arbejdspladser og bosætning. At man som kommune overvejer at lo-

kalisere sig på færre adresser er i overensstemmelse med mange private virksom-

heders overvejelser om det samme. Som det er beskrevet i dette afsnit om de ser-

vicemæssige konsekvenser, så er borgernes behov for tæt (fysisk) kontakt med 

kommunen faldende. Det må derfor vurderes, at en eventuel ændret rådhusstruk-

tur vil have begrænset betydning for den generelle bosætning i kommunen.  

Med hensyn til kommunens medarbejdere på rådhuset/-husene, så kan det ikke 

afvises, at medarbejdere, som skal flytte arbejdsplads, vælger at flytte tættere på 

deres arbejdsplads. For at denne effekt kan komme i spil, kræver det dog grundige 

overvejelser hos den enkelte medarbejder, som ofte også vil involvere familiens 

tilknytning til et lokalområde. På kort sigt må effekten på medarbejdernes bosæt-

ning derfor også forventes at være begrænset. På længere sigt – og i forbindelse 

med rekruttering af nye medarbejdere – vil de kommunale arbejdspladsers place-

ring kunne få betydning for bosætningsmønsteret i kommunen. I de situationer vil 

man dog også kunne opleve, at nye (eksempelvis nyuddannede) medarbejdere 

vælger at blive boende i en uddannelsesby, eksempelvis Herning eller Aarhus.  
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7 Driftsmæssige og økonomiske 
konsekvenser 

I dette afsnit beskrives de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier 

for samling af den kommunale administration.  

Overordnet set er der tre forskellige områder, hvor de tre scenarier adskiller sig fra 

hinanden: 1) Bygningsdrift, 2) Transport mellem rådhusene og 3) Køb, salg og om-

bygning af bygninger. 

Nedenfor beskrives, hvordan hvert af disse områder påvirker de årlige penge-

strømme i de enkelte scenarier. I den økonomiske analyse er der udarbejdet et 

scenarie 0, som er de aktuelle forhold i dag. Scenarie 1 delt i to scenarier, hvorfor 

der i dette kapitel er fem forskellige scenarier: 

› Scenarie 0 – Den nuværende situation 

› Scenarie 1a – Et samlet rådhus på bar mark i Ringkøbing 

› Scenarie 1b – Et samlet rådhus på den eksisterende grund i Ringkøbing 

› Scenarie 2 – To rådhuse, et i Skjern og et i Ringkøbing 

› Scenarie 3 – Tre rådhuse, et i Skjern, et i Ringkøbing og et i Videbæk 

7.1 Bygningsdrift og kørsel mellem rådhuse 
Der forventes at være besparelser på bygningsdrift og kørsel mellem rådhusene 

ved at samle administrationen i færre bygninger. Der forventes således at være 

besparelser på bl.a. bygningernes energiforbrug, bygningsforsikring, service og 

vedligehold. 

Tabellen nedenfor viser de årlige udgifter til bygningsdrift og kørsel mellem rådhu-

se i de fem forskellige scenarier. De nuværende omkostninger til leasing af Rød-

kløvervej 4 er medtaget i både de fremtidige scenarier og i basisscenariet, idet 

bygningen i scenarie 0 bruges til administration og i scenarie 1-3 forudsættes det, 

at biblioteket flyttes til denne placering. 
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Tabel 1 – Årlige udgifter til bygningsdrift og kørsel i 2019-2033 (1.000 kr.) 

  Scen 0 Scen 1a Scen 1b Scen 2 Scen 3 

Leje/leasing 2.107 682 682 682 682 

El, vand og varme           

El 1.197 978 978 1.051 1.200 

Vand 99 62 62 83 86 

Varme 750 167 167 436 560 

Service           

Rengøring 1.915 1.565 1.565 1.682 1.920 

Kantinedrift 2.953 2.363 2.363 2.651 2.953 

Servicemedarbejder 2.332 1.555 1.555 1.943 2.332 

Andre udgifter til bygningsdrift           

Bygnings vedligehold 1.418 704* 704* 1.099* 1.340* 

Terræn 260 44 44 99 147 

Bygningsforsikringer 149 122 122 145 155 

Skatter, afgifter og renovation 160 160 160 160 160 

Andre forsikringer 112 112 112 112 112 

Øvrige personaleudgifter 32 32 32 32 32 

Nedregulering til budgetramme -300 0 0 0 0 

Transport           

Kørselsbetaling 306 0 0 153 306 

Kørselstid 349 0 0 175 349 

I alt 13.839 8.546 8.546 10.503 12.335 

* Fra 2034 og frem stiger disse, da der er antaget lavere vedligehold i de første 15 år af de nye bygnin-

gers levetid. 

Tabellen ovenfor viser de årlige udgifter til bygningsdrift for de første 15 år af de 

nye bygningers levetid. Der anvendes en lavere sats for vedligehold i bygningernes 

første 15 år end for de næste 35 år. I tabellen nedenfor er det illustreret, hvor stort 

et årligt besparelsespotentiale, der er i de forskellige scenarier i forhold til basis-

scenariet i henholdsvis de første 15 år af bygningens levetid og i de sidste 35 år. 

Tabel 2 – Årlige besparelser i bygningsdrift og tranport mellem rådhuse ift. scenarie 0 (1.000 kr.) 

  Scen 0 Scen 1a Scen 1b Scen 2 Scen 3 

2019-2033 0 5.293 5.293 3.336 1.504 

2034-2068 0 4.706 4.706 3.047 1.260 

 

Nedenfor er det beskrevet, hvordan de forskellige omkostningsposter er udregnet. 
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7.1.1 Leje/Leasing 
Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil omkostningerne til leje/leasing af bygnin-

ger være mindre i scenarie 1-3 ift. scenarie 0. På nuværende tidspunkt betales der 

2,11 mio. kr. i leje/leasing, mens der i fremtiden kun skal betales 0,68 mio. kr. i 

husleje for Rødkløvervej 4 (der i disse udregninger foreslås anvendt til bibliotek). 

Tabel 3 – Årlige udgifter til leje/leasing i de forskellige scenarier 

  Scen 0 Scen 1a Scen 1b Scen 2 Scen 3 

Smed Sørensens Vej 1 1.000.000 0 0 0 0 

Rødkløvervej 4 682.000 682.000 682.000 682.000 682.000 

Nygade 56 425.000 0 0 0 0 

Årlig leje/leasing 2.107.000 682.000 682.000 682.000 682.000 

Kilde: Budgettal fra Ringkøbing-Skjern Kommune 

7.1.2 El, vand og varme 
De årlige udgifter til el, vand og varme for de forskellige bygninger er vist i tabellen 

nedenfor. Som det fremgår, er energiforbruget pr m2 mindre for de nye bygninger 

end for de eksisterende. Dette skyldes fortrinsvis et mindre varmeforbrug. 

Tabel 4 – Årligt budgetteret forbrug i de 7 eksisterende bygninger 

  
 
 
Antal m2 

Forsyning 
(1.000 kr. pr. år) 

Forbrug 
 i alt 

El Vand Varme Total (kr. / m2) 

Bygninger i scenarie 0 14.366 1.197 98 750 2.045 142 

Smed Sørensens Vej 1 1.946 182 17 67 266 137 

Ved Fjorden 6 (Rådhus) 4.129 464 15 193 672 163 

Rødkløvervej 4 1.290 64 11 77 152 118 

Nygade 56 1.213 73 8 86 167 138 

Dyrvigsvej 9 2.686 155 8 137 300 112 

Finderupvej 9 2.712 229 37 161 427 157 

Finderupvej 7 390 30 2 29 61 157 

Kilde: El, vand og varme stammer fra budgettal fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Note: For Rødkløvervej 4 er elforbruget ikke det budgetterede forbrug, men det 

faktiske forbrug i 2014. Dette skyldes at det budgetterede elforbrug pr. m2 var me-

get lavt ift. de andre bygningers elforbrug pr. m2. 

For bygningerne i de nye scenarier er elforbruget udregnet som: (Elforbrug pr. m2 i 

eksisterende bygninger) * (Bygningsareal i m2). 

Vandforbrug for bygningerne er udregnet på to forskellige måder, afhængig af om 

det er en eksisterende bygning eller en ny bygning. For de eksisterende bygninger 

antages det, er vandforbruget vil være uændret – i bygningen på Dyrvigsvej 9 for-

ventes det f.eks., at det årlige vandforbrug vil være 8.000 kr. om året, som det og-
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så fremgår af tabellen ovenfor. For de nye bygninger er vandforbruget udregnet på 

baggrund af det gennemsnitlige vandforbrug i de eksisterende bygninger1. For hver 

af de nye bygninger er forbruget udregnet som (Vandforbrug pr. m2) * (Bygnings-

areal i m2). 

Ligesom vandforbrug er varmeforbrug udregnet på to forskellige måder, afhængig 

af om det er en eksisterende bygning eller en ny bygning. For de eksisterende 

bygninger er vandforbruget antaget at være uændret og for de nye bygninger er 

der anvendt et varmeforbrug på 14,2 kr./ m2 (på baggrund af nøgletal fra COWI). 

7.1.1 Service 
Det er antaget, at udgifterne til servicefunktioner kan reduceres, hvis bygnings-

arealet og/eller antallet af bygninger reduceres. I denne analyse har vi fokuseret på 

tre forskellige typer af service; rengøring, kantinedrift og løn til servicemedarbejde-

re. De årlige udgifter er vist i tabellen nedenfor. 

Tabel 5 – Årlige omkostninger til service i de forskellige scenarier 

  Scen 0 Scen 1a Scen 1b Scen 2 Scen 3 

Antal m2 14.366 11.740 11.740 12.616 14.402 

Antal kantinemed-
arbejdere 

6 4 4 5 6 

Antal servicemed-
arbejdere 

6 4 4 5 6 

Rengøring (i kr.) 1.914.954 1.564.914 1.564.914 1.681.683 1.919.753 

Kantinedrift (i kr.) 2.953.000 2.363.000 2.363.000 2.651.000 2.953.000 

Servicemedarbejde-
re (i kr.) 

2.332.000 1.554.667 1.554.667 1.943.333 2.332.000 

Udgift til service i 
alt (i kr.) 

7.199.954 5.482.581 5.482.581 6.276.016 7.204.753 

Kilde: Omkostningerne til kantinedrift, rengøring og servicemedarbejdere i scenarie 

0 stammer fra budgettal fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 

De samlede udgifter til rengøring afhænger af, hvor mange m2 der skal rengøres. 

Til at udregne prisen for rengøring pr. m2 er der taget udgangspunkt i de nuværen-

de budgetter til rengøring i de forskellige administrationsbygninger (med undtagel-

se af Rødkløvervej 4, hvor rengøringsassistenten er ansat i løntilskud). I de reste-

rende bygninger bruges der 1.743.000 kr. på at rengøre 13.076 m2, svarende til en 

pris på 133 kr./ m2. Denne m2-pris har vi anvendt for de forskellige bygningsarealer 

i de forskellige scenarier. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har oplyst, at der i dag bruges 2.953.000 kr. på kan-

tinedrift (ekskl. indtægt fra salg til møder). Dette beløb består af 1.905.000 kr. i løn-

ninger og 1.409.000 kr. i øvrige udgifter fratrukket indtægt fra frokostordning. Det 

antages, at de øvrige udgifter vil være de samme i alle scenarier, mens lønudgif-

                                                      
1 Med undtagelse af Finderupvej 9, hvor vandforbruget pr. m2 er markant højere 
end i de andre bygninger. 
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terne varierer. I scenarie 1, 2 og 3 vil der være behov for hhv. fire, fem og seks 

personer til kantinedrift. 

I beregningen af udgiften til servicemedarbejdere er det antaget, at der i scenarie 

1, 2 og 3 vil der være behov for hhv. fire, fem og seks servicemedarbejdere. Belø-

bet på 2.332.000 kr. i scenarie 0 stammer fra de nuværende budgetter og bruges 

til at udregne en årlig omkostning pr. servicemedarbejder på 388.667 kr. 

7.1.2 Vedligehold 
Vi har forudsat, at der vil være mindre vedligehold i de nye bygninger i forhold til de 

eksisterende bygninger. COWI har på baggrund af nøgletal vurderet, at der er et 

årligt vedligehold på 60 kr./m2 for nye bygninger de første 15 år af bygningens le-

vetid og 110 kr./m2 for de resterende leveår af nye bygninger samt for andre eksi-

sterende bygninger. 

For de eksisterende bygninger har Ringkøbing-Skjern Kommune fremsendt forven-

tede udgifter til vedligeholdelse for perioden 2016-2018. I denne periode er disse 

udgifter anvendt i stedet for de ovenstående nøgletal. Det planlagte vedligehold er 

dog kun medtaget, hvis bygningen ikke skal sælges. Hvis bygningen sælges, har 

COWI vurderet, at der ikke vil være udgifter til vedligehold i perioden 2016-2018. 

Tabel 6 – Årlige omkostninger til bygningsvedligehold 

  

 
 
 
 

Antal 
m2 

Årlig vedligehold (1.000 kr.) 

2016 2017 2018 
2019-
2033 

2034- 

Scenarie 0 14.366 4.159 6.057 1.258 1.418 1.418 

Smed Sørensens Vej 1 1.946 144 144 144 144 144 

Ved Fjorden 6 4.129 799 5.181 456 454 454 

Rødkløvervej 4 1.290 142 142 142 142 142 

Nygade 56 1.213 41 41 41 41 41 

Dyrvigsvej 9 2.686 950 530 250 295 295 

Finderupvej 9 2.712 2.030 2 226 298 298 

Finderupvej 7 390 53 18 0 43 43 

Scenarie 1 a og 1 b 11.740 0 0 0 704 1.291 

Ringkøbing 11.740       704 1.291 

Scenarie 2 12.616 2.829 5.182 682 1.099 1.388 

Ringkøbing – ny 3.075       185 338 

Ringkøbing -  
eksisterende 

4.129 799 5.181 456 454 454 

Skjern – ny 2.700       162 297 

Skjern – eksisterende 2.712 2.030 2 226 298 298 

Scenarie 3 14.402 3.779 5.712 932 1.340 1.584 
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Ringkøbing – ny 3.075       185 338 

Ringkøbing - eksisterende 4.129 799 5.181 456 454 454 

Skjern – ny 1.800       108 198 

Skjern – eksisterende 2.712 2.030 2 226 298 298 

Videbæk 2.686 950 530 250 295 295 

Note1: For to af de eksisterende bygninger – Smed Sørensen Vej 1 og Nygade 56 

– er udlejer ansvarlig for bygningsvedligehold. I Ringkøbing-Skjern Kommunes 

budget for 2015 er der dog afsat hhv. 144.000 kr. og 44.000 kr. om året til indven-

dig vedligehold. 

Note2: For alle øvrige bygninger er der i perioden 2016-2018 anvendt de kommu-

nale vedligeholdelsesplaner, mens der for perioden 2019-2033 er anvendt 60 

kr./m2 for nye bygninger og 110 kr./m2 for eksisterende bygninger. I perioden 2034-

2068 er der anvendt 110 kr./m2 for både nye og eksisterende bygninger. 

Vedligehold af terræn 

Foruden vedligehold af bygninger har Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret 

med 260.000 kr. om året til vedligehold af terræn for de eksisterende bygninger. I 

scenarie 1-3 er det antaget, at den nuværende vedligehold af terræn bortfalder for 

de bygninger, der ikke bruges. 

7.1.3 Bygningsforsikring 
Som det fremgår af tabellen nedenfor, varierer bygningsforsikringen mellem 8,8 og 

12,4 kr. pr. m2 for de eksisterende bygninger. Det antages, at bygningsforsikringen 

for de nye bygninger vil være den gennemsnitlige pris pr. m2, svarende til 10,4 kr. 

pr. m2, mens bygningsforsikringen for eksisterende bygninger vil være uændret. 

Tabel 7 – Årlige omkostninger til bygningsforsikring 

  Antal m2 
Årlig forskrings-
præmie i alt 

Årlig forskrings-
præmie pr. m2 

Scenarie 0 14.366 148.752 10,4 

Finderupvej 9 2.712 23.752 8,8 

Dyrvigsvej 9 2.686 28.000 10,4 

Ved Fjorden 6 4.129 51.000 12,4 

Øvrige bygninger 4.839 46.000 9,5 

Scenarie 1 a og 1 b 11.740 121.561 10,4 

Ringkøbing 11.740 121.561 10,4 

Scenarie 2 12.616 145.307 11,5 

Eksisterende byg-
ninger 

7.712 85.510 11,1 

Nye bygninger 5.775 59.797 10,4 

Scenarie 3 14.402 154.969 10,8 

Eksisterende byg-
ninger 

10.398 113.510 10,9 

Nye bygninger 4.004 41.459 10,4 
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Kilde: E-mail fra Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsafdeling for Finderupvej 

9 omkring de årlige udgifter til bygningsforsikring. For de øvrige adresser er der 

anvendt tal fra de kommunale budgetter. Note: De budgetterede tal er ikke anvendt 

for Finderupvej 9, idet de budgetterede tal gav en årlig forsikringspræmie på 19,9 

kr./m2, hvilket er markant højere end for de andre bygninger.  

7.1.4 Kørsel mellem rådhuse 

Reduceret kørselsbetaling 

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at der er omkostninger til kørselsbeta-

ling på ca. 291.700 km om året (2,10 kr. pr. km). Det antages, at halvdelen af den-

ne kørsel (145.850 km) foregår mellem rådhuse og vil således kunne spares væk, 

hvis man kun har ét rådhus. Hvis man har to rådhuse, er det antaget, at man kun 

vil opnå halvdelen af besparelsen. 

Samlet set, vil der i scenarie 1a og 1b være en årlig transportbesparelse på 

306.300 kr. i forhold til scenarie 3. I scenarie 2 vil der være en årlig transportbespa-

relse på 153.500 kr. i forhold til scenarie 1. 

Reduceret kørselstid 

Som nævnt ovenfor forventes det, at man vil spare 145.850 km om året ved kun at 

have et rådhus. Et opslag på Google Maps viser, at den gennemsnitlige hastighed 

mellem de tre rådhuse – Ringkøbing, Skjern og Videbæk – er 60 km/t. Det forven-

tes således, at man vil køre 2.431 timer mindre i bil (145.850 / 60) ved kun at have 

et rådhus. Noget af tiden vil dog være sammen med andre kollegaer, hvorfor man 

ikke kan betragte hele den tid man bruger i bilen som "spildtid". I denne rapport er 

det antaget, at halvdelen af transporttiden (1.215 timer) er "spildtid". 

Under antagelse af, at den gennemsnitlige årsløn er 500.000 kr. og at man arbej-

der 1739 timer på et år (et standard årsværk på 1924 timer minus 5 ugers ferie), så 

vil der være følgende besparelse ved kun at have et rådhus: 

(500.000 kr.) * [(1.215 timer) / (1739 timer)] = 349.500 kr. 

Ligesom i forrige afsnit er det antaget, at der kun vil være en halvt så stor bespa-

relse, hvis man har to rådhuse i stedet for tre rådhuse. 

Tabel 8 – Årlige ændringer i transportudgifter i de fire forskellige scenarier 

  Scen 0 Scen 1a Scen 1b Scen 2 Scen 3 

Kørselsbetaling 306.294 0 0 153.147 306.294 

Kørselstid 349.469 0 0 174.734 349.469 

Transportudgifter i alt 655.763 0 0 327.881 655.763 
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7.2 Køb og salg af bygninger 

7.2.1 Salg af eksisterende bygninger  
Ringkøbing-Skjern Kommune ejer fire af de nuværende administrationsbygninger 

og Ejendomsmæglerfirmaet EDC i Ringkøbing lavet følgende vurderinger af salgs-

værdien af de forskellige bygninger: 

› Ved Fjorden 6 i Ringkøbing – vurdering på 18 mio. kr. 

› Finderupvej 7 i Skjern – vurdering på 1,5 mio. kr. 

› Finderupvej 9 i Skjern – vurdering på 9 mio. kr. 

› Dyrvigsvej 6 i Videbæk – vurdering på 10,5 mio. kr. 

Det er sandsynligt, at der vil være færre potentielle købere til erhvervsejendomme 
af disse størrelser i Ringkøbing-Skjern Kommune, end til et centralt beliggende 
parcelhus i Ringkøbing by. Derfor vil det være meget usikkert, hvor lang tid det vil 
tage at sælge de forskellige ejendomme, og om det er nødvendig, at give et afslag 
i prisen. Salgspriserne er således behæftet med en væsentlig usikkerhed. 

7.2.2 Nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger 
Af tabellen nedenfor fremgår, hvilke omkostninger der er forbundet med nybyggeri 

og ombygning i de forskellige scenarier.  

Tabel 9 – Samlede udgifter til nybyggeri og ombygning i de forskellige scenarier (mio. kr.) 

  
Nybyg Ombyg 

m2 Pris m2 Pris m2 Pris m2 Pris 

Scenarie 1a 11.740   234.800.000       

Scenarie 1a 11.740 20.000 234.800.000       

Scenarie 1b 11.740   187.840.000       

Scenarie 1b 11.740 16.000 187.840.000       

Scenarie 2 5.775   92.400.000 2.050   22.550.000 

Ringkøbing 3.075 16.000 49.200.000 1.000 11.000 11.000.000 

Skjern 2.700 16.000 43.200.000 1.050 11.000 11.550.000 

Scenarie 3 4.875   78.000.000 1.050   11.550.000 

Ringkøbing 3.075 16.000 49.200.000       

Skjern 1.800 16.000 28.800.000 1.050 11.000 11.550.000 

Note: Prisen pr. m2 og antal m2 er estimeret af COWI ud fra de seneste erfaringer. 

I tabellen nedenfor er omkostningerne for nybyggeri og ombygning suppleret med 

anlægsomkostninger til nedbrydning, flytning og genhusning. 
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Tabel 10 – Samlede anlægsudgifter i de forskellige scenarier (mio. kr.) 

  Scenarie 1a Scenarie 1b Scenarie 2 Scenarie 3 

Nybyg 234,8 187,8 92,4 78,0 

Ringkøbing 234,8 187,8 49,2 49,2 

Skjern     43,2 28,8 

Ombyg 1,5 1,5 24,1 13,1 

Ringkøbing     11,0   

Skjern     11,6 11,6 

Rødkløvervej 1,5 1,5 1,5 1,5 

Nedbrydning   3,0 1,0 1,0 

Flytning 0,5 0,5 0,5 0,5 

Genhusning   3,2     

Samlet 236,8 196,0 118,0 92,6 

Kilde: Omkostningerne til nedbrydning, flytning og genhusning er estimeret af COWI 

Det er antaget, at det tager tre år at bygge de nye bygninger, så I alle scenarierne 

står de nye bygninger først færdige i 2019. I perioden 2016-2018 vil den eneste 

forskel i driftsomkostningerne være, at der i scenarie 2 og 3 skal betales vedlige-

hold for de eksisterende bygninger, der beholdes. 

Det er vurderet af COWI, at 40% af omkostningerne til nybyggeri falder i 2016, 

20% falder i 2017 og de resterende 40% falder i 2018. I scenarie 1a falder den del 

af anlægsudgiften, der er afsat til køb og byggemodning af ny grund, også i 2016. 

7.2.3 Opsummering og finansiering 
Tabellen nedenfor viser de samlede nettoanlægsudgifter inkl. omkostninger til 

genhusning, flytning og nedbrydning i de forskellige scenarier. Ud fra tabellen kan 

man se, at nettoanlægsudgifterne i scenarie 1a og scenarie 1b er væsentlig større 

end i scenarie 2 og scenarie 3. 

Derudover kan man se, at de forventede nettoanlægsudgifter i Scenarie 1a er stør-

re end i scenarie 1b. De større anlægsudgifter skyldes at der i Scenarie 1a er afsat 

40,8 til køb og byggemodning af en ny grund, hvilket er mere end salgsprisen for 

det eksisterende rådhus i Ringkøbing (18,0 mio. kr). 

Tabel 11 – Nettoanlægsudgifter inkl. genhusning, flytning og nedbrydning (mio. kr.) 

  Scenarie 1a Scenarie 1b Scenarie 2 Scenarie 3 

Nybyg/ombyg 236,8 196,0 118,0 92,6 

Salg -39,0 -21,0 -12,0 -1,5 

Samlet 197,8 175,0 106,0 91,1 

Finansiering 

I andre samfundsøkonomiske analyser hvor det typisk er private investorer, model-
lerer man en finansiering af bygningerne ved at der optages et lån, hvor der skal 
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betales renter og afdrag på investeringen i nye bygninger. For kommuner gælder 
der dog andre regler mht. finansiering end for private investorer og i den forbindel-
se har Ringkøbing-Skjern Kommune oplyst at: 
 
"De muligheder, som kommunerne har for at optage lån, er nærmere beskrevet i 
lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse 1580 af 17.12.2013). Jf. lånebekendtgørel-
sen har en kommune ikke mulighed for at optage lån til f.eks. finansiering af an-
lægsudgifter til administrationsbygninger. Finansieringen skal ske gennem kom-
munens skattefinansierede kassebeholdning og derved indgå i kommunens bud-
getlægning. Anlægsudgifterne vil kunne budgetlægges over en flerårig periode, 
hvis etableringsudgiften strækker sig over flere år." 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune har afsat ca. 100 mio. kr. i deres anlægsbudget til 

administrationsbygninger. Men i både scenarie 1a, 1b og 2 er anlægsudgifterne 

større end budgettet. F.eks. i scenarie 1b vil de samlede nettoanlægsudgifter blive 

175 mio. kr., hvilket betyder at kommunen skal finde yderligere 75 mio. kr. i bud-

gettet.  

7.3 Totaløkonomi 
I dette afsnit vurderes hvert scenarie efter fem forskellige kriterier for at undersøge, 

hvilket scenarie der er det økonomisk mest fordelagtige. De forskellige økonomiske 

nøgletal er: 

1 Nettoinvestering 

Nettoinvesteringen for de fire forskellige scenarier stammer fra Tabel 11. 

2 Nettodriftsbesparelser 

Nettodriftsbesparelser for de fire forskellige scenarier stammer fra Tabel 1 og Tabel 

2. Den årlige besparelse i hvert scenarie er størst de første 15 år af de nye bygnin-

gers levetid, idet bygningsvedligeholdelsen er 60 kr./m2 for de nye bygninger i byg-

ningernes første 15 leveår, mens bygningsvedligeholdelsen er 110 kr./m2 i resten 

af bygningernes levetid. 

3 Simpel tilbagebetalingstid 

Den simple tilbagebetalingstid udregnes som udgangspunkt som: 

(Nettoinvesteringen) / (Den årlige nettodriftsbesparelse). 

Men da den årlige nettobesparelse ikke er konstant, er den simple tilbagebetalings-

tid i stedet udregnet som: 

Det første år hvor de samlede udgifter for scenariet er mindre end de samlede ud-

gifter for basisscenariet (scenarie 0). 

 



  
ANALYSE AF NY RÅDHUSSTRUKTUR 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067485/Documents/03 Project documents/Selve analysen/Rapport og præsentation/Slutrapport rådhusanalyse RKSK.docx 

45

4 Nettonutidsværdi (50 år) 

Den simple tilbagebetalingstid beskriver, hvornår et projekt har tjent sig selv hjem - 

dvs. hvornår de samlede besparelser er større end den samlede investering. Den 

simple tilbagebetalingstid tager dog ikke højde for "time-value-of-money" (dvs. at 

penge er mere værd i dag end i fremtiden). Dette skyldes bl.a. risiko, idet bespa-

relser om 40 år er mere usikre end besparelser om 2 år – f.eks. kan der komme ny 

teknologi eller nye lovkrav, der gør at besparelsen ikke bliver realiseret. 

Nettonutidsværdien er en anerkendt metode til at tage højde for, at en investor har 

et årligt afkastkrav for sine investeringer og bruges ved stort set alle samfundsøko-

nomiske analyser. 

Til beregning af nettonutidsværdien er der lavet følgende antagelser: 

› Periode – Økonomi og Indenrigsministeriet har i deres "Budget og Regn-

skabssystem for Kommuner" angivet, at bygninger der anvendes til admini-

strative formål har en levetid på 45-50 år. Vi har på den baggrund valgt, at be-

regne nutidsværdien for perioden 2016-2068, hvilket svarer til hele investerin-

gens levetid på 50 år. 

› Scrapværdi – Idet bygningen har en forventet levetid på 50 år, er det antaget 

at der ikke vil være en væsentlig scrapværdi i slutningen af perioden. Den 

største potentielle scrapværdi i slutningen af perioden er vurderet til at være 

grunden på adressen Ved Fjorden 6. Idet denne grund indgår i alle scenarier-

ne (inkl. basisscenariet), vil denne scrapværdi påvirke alle scenarierne ens, 

hvorfor det ikke påvirker analysens samlede resultat om denne scrapværdi 

eventuelt medtages. 

› Diskonteringsrente – Der er anvendt en diskonteringsrente på 3,5 pct., jf. 

Finansministeriets officielle anbefalinger om samfundsøkonomiske investerin-

ger, hvor de anbefaler en rente på 4 pct. de første 35 år og 3 pct. i år 36-70. 

5 Intern rente 

Den interne rente beregning er et supplement til nettonutidsværdimetoden. Den 
viser, hvilket afkast (intern rente) investeringen giver i løbet af den 50-årige perio-
de. Hvis den interne rente for investeringen er større (mindre) end diskonterings-
renten vil nutidsværdiberegningen være positiv (negativ). 
 

7.3.1 Totaløkonomi for de forskellige scenarier 
Tabellen nedenfor beskriver de fem økonomiske nøgletal, der er nævnt ovenfor, for 

hvert af de fire scenarier. 
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Tabel 12 – Oversigt over scenariernes totaløkonomi 

  

Netto-
investering 

Årlige 
nettodrifts-
besparelser 

Simpel  
tilbage-

betalingstid 

Nutidsværdi 
(50 år) 

Intern rente 
(50 år) 

(mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) % p.a. 

Scen 0       0,0   

Scen 1a 197,8 4,7 - 5,3 38 år -72 1,1% 

Scen 1b 175,0 4,7 - 5,3 33 år -48 1,7% 

Scen 2 106,0 3,0 - 3,3 33 år -30 1,7% 

Scen 3 91,1 1,3 - 1,5 >50 år -55 Negativ 

 

Scenarie 1a 

I Scenarie 1a er der en årlig nettodriftsbesparelse på 4,7-5,3 mio. kr. og med en 

samlet nettoinvestering på 197,8 mio. kr. har projektet en simpel tilbagebetalingstid 

på 38 år, hvilket er mindre end bygningens levetid på 50 år. Projektet er dermed 

fordelagtigt, hvis man alene kigger på den simple tilbagebetalingstid. 

På trods af at den simple tilbagebetalingstid er mindre end bygningens levetid, så 

har dette scenarie en negativ nutidsværdi i løbet af den 50-årige periode. Dette 

skyldes at scenariets interne rente (afkast) over den 50-årige periode er 1,1 pct., 

hvilket er mindre end de 3,5 pct., der følger fra Finansministeriets anbefalinger. 

Derudover har projektet en netto anlægsinvestering, der er næsten 100 mio. kr. 

mere end det eksisterende anlægsbudget. Så for at realisere dette scenarie skal 

kommunen finde yderligere 97,8 mio. kr. i finansiering. 

Scenarie 1b 

Ligesom i Scenarie 1a er der en årlig nettodriftsbesparelse på 4,7-5,3 mio. kr. Til 

gengæld er nettoinvesteringen lidt mindre (175 mio. kr.). Scenariet har en simpel 

tilbagebetalingstid på 33 år, og scenariet er dermed fordelagtigt, hvis man alene 

kigger på den simple tilbagebetalingstid. 

På trods af at den simple tilbagebetalingstid er mindre end bygningens levetid, så 

har dette scenarie en negativ nutidsværdi i løbet af den 50-årige periode. Dette 

skyldes at scenariets interne rente (afkast) over den 50-årige periode er 1,7 pct., 

hvilket er mindre end de 3,5 pct. der følger fra Finansministeriets anbefalinger. 

Derudover har projektet en nettoanlægsinvestering, der er 75 mio. kr. mere end det 

eksisterende anlægsbudget. Så for at realisere dette scenarie skal kommunen fin-

de yderligere 75 mio. kr. i finansiering. 

Scenarie 2 

I Scenarie 2 er der en årlig nettodriftsbesparelse på 3,0-3,3 mio. kr. og med en 

samlet nettoinvestering på 105 mio. kr. har projektet en simpel tilbagebetalingstid 

på 33 år og scenariet er dermed fordelagtigt, hvis man alene kigger på den simple 

tilbagebetalingstid. 
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På trods af at den simple tilbagebetalingstid er mindre end bygningens levetid, så 

har dette scenarie en negativ nutidsværdi i løbet af den 50-årige periode. Dette 

skyldes at scenariets interne rente (afkast) over den 50-årige periode er 1,7 pct., 

hvilket er mindre end de 3,5 pct. der følger fra Finansministeriets anbefalinger. 

Derudover har projektet en netto anlægsinvestering, der er lidt større end det eksi-

sterende anlægsbudget. Så for at realisere dette scenarie skal der findes yderlige-

re 6 mio. kr. i finansiering. 

Scenarie 3 

I Scenarie 3 er der en årlig nettodriftsbesparelse på 1,3-1,5 mio. kr. og med en 

samlet nettoinvestering på 90,1 mio. kr. har projektet en simpel tilbagebetalingstid 

på mere end 50 år og scenariet er dermed ikke fordelagtigt da tilbagebetalingstiden 

er længere end bygningens forventede levetid.  

Opsummering 

Scenarie 1b og scenarie 2 er de økonomisk mest fordelagtige scenarier. Scenarie 

1b forudsætter dog, at Rindkøbing-Skjern Kommune er i stand til at finde ekstra 75 

mio. kr. i finansiering. 

Ovenstående beregning tager ikke højde for, at der kan være synergigevinster ved 

at samle administrationen i færre bygninger. I det følgende afsnit vil vi undersøge, 

hvad der skal til for at scenarie 1b og scenarie 2 får et afkastkrav på 3,5 pct. 

7.4 Projektøkonomi over forskellige tidsperioder 
Som nævnt ovenfor giver alle de fire scenarier et afkast, der er mindre end det af-
kast, som Finansministeriet har fastsat i deres vejledning omkring samfundsøko-
nomiske projekter. I dette afsnit vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser det vil 
have for afkastet i de forskellige scenarier, hvis man regner nutidsværdi over en 
længere periode. I de nedenstående beregninger er der i henhold til Finansministe-
riets anbefalinger anvendt følgende diskonteringsrenter: 4% de første 35 år, 3% i 
år 36-70 og 2% i de resterende år. 
 
Som det fremgår af figuren nedenfor, giver alle de fire scenarier et større afkast, jo 
længere periode man kigger på. Stigningen i afkastet sker især i de første 100 år af 
projektet, idet de besparelsesgevinster, der falder senere end i 2118, har en meget 
lille nutidsværdi. F.eks. har en sparet krone i 2068 en nutidsværdi på 0,15 kr., 
mens en sparet krone i 2118 har en nutidsværdi på 0,05 kr. 
 
I alle fire scenarier er afkastet på projektet mindre end Finansministeriets anbefa-
linger og uden gevinster fra f.eks. synergi, vil ingen af de fire scenarier give en po-
sitiv nutidsværdi. 
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Tabel 13 – Projektøkonomi over forskellige tidsperioder 

  
50 år 75 år 100 år 150 år 200 år 

2019-2068 2019-2093 2019-2118 2019-2168 2019-2218 

  Nutidsværdi ift. scenarie 0 

Scen 1a -80 -67 -60 -53 -51 

Scen 1b -56 -43 -36 -29 -27 

Scen 2 -34 -26 -22 -17 -16 

Scen 3 -57 -53 -51 -49 -49 

  Intern rente 

Scen 1a 1,1% 1,9% 2,3% 2,5% 2,5% 

Scen 1b 1,7% 2,4% 2,7% 2,9% 2,9% 

Scen 2 1,7% 2,5% 2,8% 2,9% 2,9% 

Scen 3 -1,1% 0,2% 0,8% 1,2% 1,3% 

7.5 Synergi 
Den økonomisk kvantificerbare gevinst ved at samle kommunens administration på 

færre adresser samt en mere effektiv arealudnyttelse er indarbejdet i det ovenstå-

ende. Imidlertid er der en række områder, hvor der kan opnås yderligere økonomi-

ske fordele efter en vel gennemført proces og kulturændring. Disse er: 

› Fleksibilitet. Fysiske omrokeringer af teams og afdelinger koster tid og penge. 

Erfaringstal for flytninger af medarbejdere viser, at sættes en ren personflyt-

ning til værdien 1 (medarbejderen medtager kun sine personlige ting), så ko-

ster en inventarflytning 3 (medarbejdere og inventar + indhold i reoler) og en 

ombygningsflytning 20 (der flyttes vægge og males inden flytningen). Et studie 

af nyere kommunale administrationsbygninger viser, at der de første 5 til 10 år 

bruges 1 til 2 cifrede millionbeløb på ombygningsflytninger begrundet i organi-

satoriske ændringer. I fleksible og åbne bygninger med høj mobilitet (også 

trådløshed) er det nødvendige inventar også forsynet med hjul, og kan flyttes 

af medarbejderen. 

› Effektivitet. Empiriske data viser, at der ikke sker en effektivitetsnedgang ved 

ny åbenhed, når blot den er gennemtænkt og vel gennemført. Tværtimod er 

det sandsynligt, at der opnås en effektivisering af mødeaktiviteten og visse ar-

bejdsgange, der er afhængige af hurtig viden fra omgivelserne. Indretter man 

sig på en sådan måde, at medarbejdere sidder i viden- eller projektklynger, så 

indtræder denne effektivisering. En sådan effektivisering kan ikke altid udmøn-

tes, men viser sig ofte som en forøget produktivitet (antal sager eller gennem-

løbstid). 

› Innovation. Dette sidste område er det sværeste at kvantificere og vil ofte kun 

kunne påvises gennem spørgeskemaundersøgelser eller gennem meget 

langsigtede virkninger. Innovationshøjden er den mest følsomme over for kul-

turen i administrationen. 
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Hvilke synergi gevinster er der ved at samle administrationen på én adresse? Det 

er svært at kvantificere, hvor meget denne synergi er værd. Men i denne følsom-

hedsanalyse vil det blive beregnet, hvor stor en årlig gevinst der skal være før end 

scenarie 1b og scenarie 2 har et afkastkrav på 3,5 pct. og før end scenarie 1b og 

scenarie 2 er lige gode: 

› Hvis der i scenarie 1b er synergigevinster svarende til 2.017.000 kr. pr. år, vil  

scenarie 1b have et afkast på 3,5 pct. 

› Hvis der i scenarie 2 er synergigevinster svarende til 1.237.000 kr. pr. år, vil 

scenarie 2 have et afkast på 3,5 pct. 

› Således skal synergieffekten i scenarie 1b være 780.000 kr. større 

(2.017.000-1.237.000) i scenarie 1b end i scenarie 2 før at begge scenarier 

har et afkast på 3,5 pct. 

Tages scenarie 1b er break-even (scenarie 0 og scenarie 1b giver begge et afkast 

på 3,5%) en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. svarende til 4-5 årsværk – eller 1 % 

af de nuværende ansatte. De erfaringer COWI har indsamlet viser, at denne effek-

tivisering ikke er urealistisk, forudsat en velplanlagt og godt implementeret foran-

dringsproces, hvor der primært arbejdes med en ny arbejdskultur der udnytter alle 

fordele ved en mere åben indretning. 
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1 Indledning 

Dette notat indeholder en sammenfattende opsamling af resultaterne fra Workshop 

1 sammen med et bilagsmateriale, som er en summarisk afrapportering af "råmate-

rialet" fra de enkelte gruppearbejder på workshoppen.  

Wokshop 1 blev afholdt mandag den 20. april 2015, på Rådhuset i Ringkøbing som 

en ud af i alt to workshops i forbindelse med rådhusanalysen for Ringkøbing-Skjern 

Kommune.  
Workshoppens hovedspørgsmål var: "Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre 

godt i dag - med fokus på kommunen som arbejdsplads og som leverandør af ser-

vice til borgere og virksomheder?" 

Workshoppen blev gennemført som en vekselvirkning mellem oplæg, arbejde i 

plenum og arbejde i mindre grupper. 

Dagsorden: 

› Velkomst og formål med rådhusanalysen og inddragelsesprocessen mv. 

› Kort oplæg om målet med en ny rådhusløsning 

› Open Space – hvad fungerer godt/hvad fungerer dårligt? 

› Tematisering 

› Målsætninger – hvilken slags arbejdsplads og hvilken slags serviceorganisati-
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WORKSHOP 1:  
Tværgående sammenfatning  
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on skal kommunen være i fremtiden? 

› Opsamling og afrunding. Den videre proces. 

 

Som en del af arbejdet, skulle deltagerne først beskrive gode/dårlige erfaringer på 

henholdsvis grønne og røde sedler. Derefter skulle de i fællesskab tematisere ma-

terialet og til sidst arbejde med at beskrive målsætninger for hvert tema i mindre 

grupper. 

FOTO Open Space 

Især den sidste del af arbejdet har flere deltagere, på selve workshoppen og efter-

følgende, udtrykt frustrationer over - både i forhold til den tid, der var afsat til opga-

ven (for lidt tid) og i forhold til, at de ikke følte sig klædt godt nok på samt, at de 

ikke følte sig repræsentative nok i forhold til deres bagland. 

De seks temaer der blev udpeget på workshoppen og efterfølgende diskuteret i 
mindre grupper var: Tværfagligt samarbejde, (Drifts)økonomi, Indgang til kommu-

nen, Arbejdskultur, Geografi, afstand, borger og Arbejdsmiljø – fysiske forhold. Alle 

udsagn fra workshoppen er gengivet så ordret, som de har kunnet læses i bilags-

materialet. 

I den tværgående sammenfatning er det blevet tydeligt, at flere temaer overlapper 

hinanden, og at flere udsagn kan placeres under flere temaer. Den tværgående 

sammenfatning beskriver derfor i alt fire temaer, som bredt dækker de forhold som 

blev drøftet på workshoppen, og som tilsammen favner workshoppens resultater. 

De fire temaer er: Tværfagligt samarbejde, Geografi og afstande (organisationens 

perspektiv), Indgange til kommunen (borgernes perspektiv) og Arbejdsmiljø – fysi-

ske forhold. De fire temaer beskrives i det følgende. 
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2 Sammenfattende opsamling af workshoppen 

Tværfagligt Samarbejde 

I dag sidder de fleste faglige enheder samlet. Det giver et godt samarbejde, over-
skuelighed i de mindre enheder og et stærkt fagligt miljø. Vi kender hinanden! 

Der hvor forskellige fagområder, som relaterer sig til hinanden, er blevet samlet ét 

sted (for eksempel Land, By og Kultur), er der opnået gode relationer imellem kol-

leger og afdelinger og resultater i form af bedre tværgående samarbejde, mere 

videndeling, bedre koordinering af arbejdet og mere helhedsorienterede løsninger 

for borgerne. 

FOTO Open Space 

Det tværfaglige samarbejde har det dog generelt svært med spredningen på flere 

forskellige adresser.  

Medarbejderne kender ikke hinanden, de uformelle møder, som kan give informa-

tion og sparring mangler, der er en tendens til silotænkning, og man går glip af de 

synergieffekter, som man får ved at sidde mange forskellige fagområder samlet. 

Det giver i værste tilfælde en mindre professionel og mindre sammenhængende 

indsats/opgaveløsning. 

Der er en tendens til opdeling i "dem og os", og der er meget forskellige værdier og 

arbejdskulturer i de forskellige afdelinger og på de mange forskellige "rådhuse". 

Geografi og afstande (organisationens perspektiv) 
Den spredte placering af kommunens borgerservice og administration bevirker, at 

medarbejderne typisk er tæt på deres lokalområde og dermed har et godt kend-

skab til de lokale forhold. 

De lange afstande giver nye og mere effektive samarbejdsmåder (blandt andet 

videomøder), og man bliver bedre til kun at holde de møder, som er relevante. 
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Omvendt opleves afstandene som meget ressourcekrævende og som en stress-

faktor for medarbejderne, og resultatet er indimellem både længere sagsbehand-

lingstid og dårligere løsninger. 

Det er dyrt – både i tid, transportudgifter og i drift og vedligeholdelse – at være 

spredt på så mange forskellige lokaliteter. 

Indgange til kommunen (borgernes perspektiv) 
Borgerservice er i dag placeret to forskellige steder i kommunen. I henholdsvis 

Ringkøbing og Skjern. Det betyder, at mange borgere har kort afstand til "Kommu-

nen", og sammen med den spredte placering af administrationen betyder det, at 

"Kommunen er synlig i en stor del af kommunen". 

Omvendt giver det forvirring hos borgere og virksomheder, fordi det langt fra altid 

er tydeligt og entydigt, hvor man skal henvende sig om hvad. 

Uanset hvor mange eller få lokaliteter kommunens servicefunktioner og administra-

tion er placeret på, vil der altid være borgere og virksomheder, som skal flytte sig, 

hvis kontakt på telefon, mail eller digital selvbetjening ikke slår til.  

Arbejdsmiljø – fysiske forhold 
Under temaet fysiske forhold er der flere modstridende udsagn, som sandsynligvis 

dækker både over forskellige behov hos forskellige fagområder og forskellige 

medarbejdere, men også i stor udstrækning skyldes forskellige forhold på de for-

skellige lokaliteter.  

De modsatrettede synspunkter er for eksempel: For små lokaler/for få små lokaler. 

Rigeligt med mødelokaler/mangel på mødelokaler. Gode lys- og lydforhold/dårlige 

lys- og lydforhold. Den sammenfattende konklusion er at kommunens bygninger 

ikke altid er indrettet så de passer til deres formål og til organisationens og medar-

bejdernes behov. 

Især kantineforholdene udpeges som et område, hvor der er behov for forbedrin-

ger. Både i forhold til at nogle af enhederne er så små, at det er svært at lave et 

godt udbud og en rentabel drift, men især for sit potentiale til at være det sted, hvor 

de uformelle møder kan opstå og som et rum, hvor kimen til tværfagligt og hel-

hedsorienteret samarbejde kan opstå. 
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3 Deltagere 

 

Anders Lønholdt – medlem af adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 

Bent Sørensen – leder af borgerservice/kantine/servicemedarbejdere 

Bente Dvinge – sekretær/dagsordensekretær i forhold til Sundhed og Omsorg 

Carsten Spang – stabschef Service og Digitalisering 

Daniel Vestergaard – RKSK ejendomme og ansat i Land, By og Kultur 

Ellen Balleby – sekretær/dagsordensekretær i forhold til Dagtilbud og Undervisning 

Flemming Nielsen – fagchef Dagtilbud og Undervisning 

Hakon Jørgensen - konsulent Dagtilbud og Undervisning  

Heidi Borup – medlem af adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 

Inge Marie Vestergaard – fagchef Handicap og Psykiatri  

Inger Frederiksen – jurist og ansat i Viden og Strategi 

Inger Rønbjerg – visitator Sundhed og Omsorg 

Jesper Lemming – kommunikationskonsulent og ansat i Service og Digitalisering 

Jette Christensen – økonomikonsulent i forhold til Beskæftigelse 

Jette Delfs Clausen – sekretariatschef i Viden og Strategi 

Johanne Holdgaard – afdelingsleder i Intern Udvikling og Personale 

Karen Falck Hansen – medlem af adm.MED og ansat i Beskæftigelse 

Karen Marie Kjær Johansen – stabschef Intern Udvikling og Personale 

Karin Esmarch – teamleder økonomi og rådgivning 

Kim Ulv Christensen – fagchef Beskæftigelse 

Lillian Thunbo Mikkelsen – næstformand i adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 

Lone Skuldbøl – medlem af adm.MED og ansat i Dagtilbud og Undervisning 

Lotte Holck Jensen – HR konsulent 

Mette Andersen – rådgiver Handicap og Psykiatri  

Niels Erik Kjærgaard – Direktør 

Niels Sønderskov – teamleder for server og netværk – IT 

Ole Muff Andersen – HR konsulent 

Ole Sig – finanskoordinator i Viden og Strategi 

Ove Christensen – økonomikonsulent i forhold til Børne- og Familieudvalget 

René G. Rosenkilde – fagchef Børn og Familie 

Søren Lind – Budgetkoordinator, Koncernøkonomi, Viden og Strategi 

Tina Birkeholm – jobkonsulent Beskæftigelse 

Vibeke Lanzky – tilsyn Land, By og Kultur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
6/6 RÅDHUSANALYSE WORKSHOP 1: AFRAPPORTERING AF GRUPPEARBEJDE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067485/Documents/03 Project documents/Workshop 1/OPSAMLINGSNOTAT_Tværgående sammenfatning W1.docx 

 

 

 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067485/Documents/03 Project documents/Workshop 2/OPSAMLINGSNOTAT_W2 Sammenfatning af resultaterne.docx 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. A067485 

DOKUMENTNR.  

VERSION 1.0 

UDGIVELSESDATO 12.05.2015 

UDARBEJDET LOPO 

KONTROLLERET ONI 

GODKENDT ONI 

INDHOLD 

1 Indledning 1 

2 Sammenfattende opsamling 4 

3 Sammenlignende analyse af de tre scenarier 5 

4 Deltagerliste 7 
 

1 Indledning 

Dette notat indeholder en sammenfattende opsamling af resultaterne fra Workshop 
2 sammen med et bilagsmateriale, som er en summarisk afrapportering af "råmate-
rialet" fra workshoppens gruppearbejder.  

Wokshop 2 blev afholdt mandag den 4. maj 2015, på Rødkløvervej i Ringkøbing 
som en ud af i alt to workshops i forbindelse med rådhusanalysen for Ringkøbing 
Skjern Kommune.  

Workshoppen havde overskriften: Workshop 2. Ny rådhusløsning - tre modeller for 
fremtiden og blev gennemført som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde 
og plenum diskussioner. 

Workshoppens dagsorden var: 
› Velkomst + dagens formål og program 
› Resultater fra Workshop 1: Oplæg, trykprøvning og prioritering 
› Ét, to eller tre rådhuse? Fordele og ulemper 
› Kaffe og kage 
› Åbne eller lukkede kontorer? Stem med fødderne + rollespil 
› Opsamling og den videre proces 
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resultaterne 
OPSAMLINGSNOTAT 



  
2/7 WORKSHOP 2 TVÆRGÅENDE SAMMENFATNING AF RESULTATERNE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067485/Documents/03 Project documents/Workshop 2/OPSAMLINGSNOTAT_W2 Sammenfatning af resultaterne.docx 

Workshoppen blev indledt med en gennemgang af de sammenfattede resultater fra 
W1, og deltagerne blev bedt om at prioritere mellem de fire temaer fra sammenfat-
ningen.  

Prioriteringens resultater 
59  Arbejdsmiljø, fysiske forhold 
56 Tværfagligt samarbejde 
17 Geografi og afstande (organisationens perspektiv)  
10 Indgange til kommunen (borgernes perspektiv) 

FOTO fra prioriteringen 

Ét, to eller tre rådhuse? Fordele og ulemper  
Derefter skulle deltagerne i grupper vurdere hver af de tre modeller for fremtiden - 
ét, to eller tre rådhuse ud fra spørgsmålene: Hvilke muligheder og udfordringer er 
der ved hvert scenarie – og hvad skal der til for at løse udfordringerne? 

Deltagerne skulle vurdere de tre vigtigste temaer: Tværfagligt samarbejde, Ar-
bejdsmiljø, fysiske forhold samt Geografi og afstande. Resultatet af gruppearbejdet 
er sammenfattet under punkt 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Skemaer til gruppearbejdet 
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Åbne eller lukkede kontorer?  
Anden del af workshoppen havde fokus på indretningen af rådhuset/rådhusene og 
tog hul på diskussionerne om åbne versus lukkede kontorer. Formålet med denne 
del af arbejdet var dels at nuancere holdninger, aflive myter og diskutere fordele og 
ulemper ved henholdsvis åbne/lukkede kontorer, samt at få en indikation af den 
samlede deltagergruppes personlige holdninger til henholdsvis åbne/lukkede kon-
torer.  

Som indledning (og som afslutning) på denne del af arbejdet, blev deltagerne bedt 
op at stille sig op på en imaginær linje i rummet, hvor lukkede enkeltmandskontorer 
var den ene yderlighed og 100% åbne kontorer var den anden. 

 

 

 

        FOTO fra "Stem med fødderne" 

  

Stem med fødderne 
Langt de fleste deltagere placerede sig omkring enkeltmandskontorer, 2-3 mands 
kontorer og 4-8 mands kontorer. Tre deltagere placerede sig ved 10-12 mands 
kontorer (det mindste åbne kontor man kan lave). En enkelt deltager ved 100 % 
åbne kontorer. I runde 2, efter rollespillet og debatten i plenum er der sket en lille 
bevægelse mod de åbne kontorrum. Nu placerer i alt 8 deltagere sig ved 10-12 
mands kontorer eller derover. 

Rollespil. Debat i plenum: Åbne/lukkede kontorer  
Deltagerne blev inddelt i to grupper. Alle de som helst vil sidde i lukkede kontorer i 
den ene gruppe og de som med lidt god vilje gerne ville – eller kunne lokkes – til at 
sidde i åbne kontorer i den anden. Derefter fik hver gruppe til opgave at skulle 
argumentere for alle fordelene ved det modsatte synspunkt. 
 
Debatten blev livlig. Gruppernes noter fra forberedelsen til debatten er gengivet i 
bilagsmaterialet. Herunder ses blot enkelte af debattens markante synspunkter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        ILLUSTRATION af debatten om åbne // lukkede kontorer – frit afskrevet og fortolket. 
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2 Sammenfattende opsamling  

"Resultatet" af den sammenlignende analyse af fordele og ulemper ved de tre for-
skellige rådhusløsninger er ret entydig. 

Når man ser på Ringkøbing Skjern Kommune som en arbejdsplads og som en of-
fentlig organisation, der leverer service til borgere og virksomheder, er der samlet 
set flest fordele og færrest ulemper ved modellen: Ét samlet rådhus i Ringkø-
bing. Der er selvfølgelig forskel på om Ét samlet rådhus i Ringkøbing er et helt nyt 
rådhus bygget på bar mark eller en til- og ombygning af det eksisterende rådhus, 
men uanset om man vælger den ene eller den anden model, er workshoppens re-
sultat entydigt. 

Potentialet for tværfagligt samarbejde, videndeling, stærke faglige miljøer, let ad-
gang til specialviden og dermed en mere helhedsorienteret sagsbehandling og me-
re innovative opgaveløsninger er størst hvis alle rådhusets (rådhusenes) medar-
bejdere sidder samlet ét sted.  

Ét samlet rådhus minimerer den tid, der bruges på intern transport. Ét samlet råd-
hus giver en synlighed og en nærhed mellem ledelse (direktion) og medarbejdere, 
som ikke kan opnås i samme grad ved to eller tre rådhuse. Ét samlet rådhus giver 
(mere) ensartede fysiske forhold for medarbejderne. Ét samlet rådhus giver det 
bedste grundlag for at organisationen kan udvikle sig som én organisation – og 
ikke i to eller tre, eller som det har lydt mange gange i workshopforløbet "dem og 
os". Og ét samlet rådhus giver én fysisk indgang til kommunen for de borgere og 
virksomheder, hvor kontakt via telefon, mail eller digital selvbetjening ikke slår til. 

Her efter begynder billedet at blive mindre entydigt. For tværfagligt samarbejde og 
videndeling "kommer ikke af sig selv", og der er selvfølgelig også et stort potentiale 
for (mere) tværfagligt samarbejde og mere videndeling i fremtiden, hvis man sam-
ler alle medarbejdere på to eller tre rådhuse frem for de 7 lokaliteter de er spredt 
over i dag. 

Ét rådhus betyder længere afstand mellem rådhuset og kommunens yderområder, 
både for borgerne og for de medarbejdere, der skal ud af huset – omvendt vil der 
også være nogle, som får kortere afstand. Flere rådhuse kan give en større synlig-
hed og større sammenhængskraft i kommunen. Omvendt kan ét samlet rådhus 
blive et varetegn for kommunen og dermed give større synlighed end 2 eller tre 
rådhuse. Ét samlet rådhus bliver et stort hus - nogle mennesker (både borgere og 
medarbejdere) er mere tiltalt af mindre enheder. 

Ét synspunkt skiller sig ud fra mængden: At to eller tre rådhuse kan give en større 
rekrutteringsflade rent geografisk. Hvilken betydning det reelt vil få er svært at sige 
noget konkret om. 

Uanset om løsningen bliver ét, to eller tre rådhuse, er der nogle ting som er gen-
nemgående og som er vigtige at huske når huset/husene skal indrettes: 

› Huset skal kunne rumme faciliteter til tværfaglig projektorienteret arbejde og til 
relationsskabende aktiviteter  

› Indretningen skal være fleksibel og give mulighed for individuelle løsninger. 
› Der skal være mødelokaler og samtalerum nok - og de enkeltmandskontor der 

er behov for. 
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3 Sammenlignende analyse af de tre scenarier 

Muligheder + ÉT RÅDHUS TO RÅDHUSE TRE RÅDHUSE 

Tværgående 

samarbejde 

Potentialet for tværfaglig samarbejdet 

er meget høj. Øget samarbejde på 

tværs af forvaltninger. Synergi i opga-

veløsningen. Lettere tilgang til kolleger 

med specialviden. Giver mere hel-

hedsorienteret sagsbehandling og 

opgaveløsning. Mere innovative løs-

ninger 

 

Endnu stærkere faglige miljøer 

 

Øget interaktion, flere formelle og 

uformelle møder. Færre mails 

 

Synlighed (også ledelsesmæssigt) og 

nærhed giver større forståede for hin-

anden og mere ens arbejdskultur. Alle 

administrative medarbejdere vil føle 

sig som en del af en politisk ledet or-

ganisation. 

Potentialet for tværfagligt samar-

bejde er høj. Hvis samarbejden-

de fagområder placeres samlet 

vil det højne kvaliteten af opga-

verne. 

Større faglige fællesskaber 

Øget interaktion, flere formelle og 

uformelle møder  

 

Øget synlighed for ledelse (dog 

mindre end ved ét samlet råd-

hus) 

Potentialet for tværfaglig samar-

bejde er til stede hvis samarbej-

dende fagområder placeres sam-

let. 

 

Vigtigt at sikre stærke faglige 

miljøer 

Arbejdsmiljø – 

fysiske forhold 

Nybyggeri giver mulighed for at skabe 

optimale fysiske arbejdsmiljøer og 

indrette rådhuset efter fremtidens (og 

personalets) behov. Tidssvarende 

bygninger og fleksibilitet i de fysiske 

rammer. Fordelene er lidt mindre ved 

en om- og tilbygning til det eksisteren-

de rådhus. 

 

Optimale muligheder for rationel kanti-

nedrift og ydelse fra servicemedarbej-

dere. 

 

Alle medarbej-

dere får ens 

vilkår i forhold til 

fysiske forhold. 

Om- og tilbygninger giver mulighed for 

at skabe bedre fysiske arbejdsmiljøer 

og skabe forhold som i højere grad 

matcher behovene. 

 

Gode muligheder for rationel kantine-

drift og ydelse fra servicemedarbejde-

re. 

 

 

 

Om- og tilbygninger giver mulig-

hed for at skabe bedre fysiske 

arbejdsmiljøer og skabe forhold 

som i højere grad matcher be-

hovene. 

 

Overskuelige fysiske enheder 

tiltaler nogle 

Geografi og  

afstande 

Én indgang for borgere. Ingen forvir-

ring i forhold til hvor medarbejdere/ 

service er placeret. 

 

Minimering af intern befordringstid.  

Mindre intern befordringstid.  

 

Geografisk er der større rekrut-

teringsflade   

 

Geografisk er der større rekrutte-

ringsflade   

 

Kommunen er repræsenteret i tre 

hovedbyer – det giver større sam-
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Ledelsesmæssig nærhed 

Kommunen er repræsenteret i to 

hovedbyer – det giver større 

sammenhængskraft.  

 

Kortere vej til "kommunen" for 

nogle borgere. 

menhængskraft og større synlighed. 

 

Endnu kortere vej til "kommunen" for 

nogle borgere. Og kortere vej for 

nogle personalegrupper ud til bor-

gerne. 

 

Mindre ændringer i forhold til i dag 

Andet   Den billigste byggeløsning 

 

 

Udfordringer - ÉT RÅDHUS TO RÅDHUSE TRE RÅDHUSE 

Tværgående 

samarbejde 

Tværfagligt samarbejde kommer ikke 

af sig selv. Der vil stadig være "siloer" 

 

Opmærksomhed på at der kan blive 

tale om en meget stor bygning   

 

Der vil stadig være siloer og risiko 

for opdeling i "dem og os" 

 

Forsat afstand mellem direktion, 

stab og fagområder 

 

 

Det er svært at understøtte udvik-

ling af tværgående samarbejde i 

forhold til status quo. Tendens til 

silotænkning. Opdeling i "dem og 

os". Forskellige værdi- og arbejd-

skulturer. Går glip af synergieffek-

ter. 

 

Afstand mellem direktion, stab og 

fagområder 

 

Mangel på uformelle møder, infor-

mation og sparing. Medarbejderne 

kender ikke hinanden 

Arbejdsmiljø – 

fysiske forhold 

Ved om- og tilbygning kan der stadig 

være udfordringer med lys, varme og 

ventilation. 

 

Lappeløsninger. Ved om- og 

tilbygninger kan der stadig være 

udfordringer med lys, varme og 

ventilation. 

Lappeløsninger. Svært at opnå 

godt arbejdsmiljø i det/de gamle 

rådhus(e). Hvis der ikke nyindret-

tes, vil der fortsat kunne være 

utidssvarende forhold 

Geografi og  

afstande 

Større afstand mellem borger og 

kommune (for nogle borge-

re/medarbejdere). Afstanden til bor-

gerbetjening vil kunne opleves som en 

hindring for nogle borgere. "Kommu-

nen" er mindre synlig i kommunen. 

Kan eventuelt imødegås ved at oprette 

digitale samtalerum for eksempel på 

bibliotekerne, hvor borgere kan betje-

nes af borgerservice + andre fagom-

råder (satellitkontorer) 

 

Mindre rekrutteringsflade (geografisk) 

Større afstand mellem borger og 

kommune (for nogle borge-

re/medarbejdere) 

 

Stadig kørsel mellem rådhusene 

ved internet samarbejde 

Megen kørsel og spildtid i arbejds-

tiden ved internt samarbejde 

 

 

 

Andet Økonomisk dyreste etableringsudgift   
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4 Deltagerliste 

 

Anders Lønholdt – medlem af adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 
Bente Dvinge – sekretær/dagsordensekretær i forhold til Sundhed og Omsorg 
Carsten Spang – stabschef Service og Digitalisering 
Ellen Balleby – sekretær/dagsordensekretær i forhold til Dagtilbud og Undervisning 
Hakon Jørgensen - konsulent Dagtilbud og Undervisning 
Heidi Borup – medlem af adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 
Inge Marie Vestergaard – fagchef Handicap og Psykiatri 
Inger Frederiksen – jurist og ansat i Viden og Strategi 
Inger Rønbjerg – visitator Sundhed og Omsorg 
Jakob Bisgaard – fagchef Land, By og Kultur 
Jesper Lemming – kommunikationskonsulent og ansat i Service og Digitalisering 
Jette Christensen – økonomikonsulent i forhold til Beskæftigelse 
Jette Delfs Clausen – sekretariatschef i Viden og Strategi 
John Christensen – fagchef Sundhed og Omsorg 
Karen Falck Hansen – medlem af adm.MED og ansat i Beskæftigelse 
Lillian Thunbo Mikkelsen – næstformand i adm.MED og ansat i Land, By og Kultur 
Line Loldrup - Handicap og Psykiatri 
Lone Skuldbøl – medlem af adm.MED og ansat i Dagtilbud og Undervisning 
Lotte Holck Jensen – HR konsulent 
Niels Erik Kjærgaard – Direktør 
Niels Sønderskov – teamleder for server og netværk – IT 
Ole Muff Andersen – HR konsulent 
Ove Christensen – økonomikonsulent i forhold til Børne- og Familieudvalget 
Susanne Knudsen – HR konsulent 
Søren Lind 
Thomas Andersen – stabschef Viden og Strategi 
 
 
 


