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Baggrund

Daværende driftsplaner



Rammer

 Økonomi: 900.000 kr. fra Den Almene Forsøgspulje 

Medfinansiering fra fsb i form af medarbejderres-

sourcer

 Forudsætning: Systemet skal gøres offentligt 

tilgængeligt (open source) 

 Tidsplan: 1. marts 2016 – 31. december 2017



Oprindeligt formål og hovedleverance

Bedre og mere effektiv drift og vedligeholdelse
Bedre sikring af 

dokumentation, 

jf. lovgivning

Bedre 

opgaveløsning 

og service 

overfor 

beboerne

Korrekt drift, der 

reducerer 

vedligeholdelses/

renoverings-

behovet

Korrekt drift, der 

forebygger og 

reducerer omk. 

ved skader

Bedre 

planlægning af 

opgaver, der 

optimerer brug 

af personale-

ressourcer

Digitaliserede 

driftsplaner
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Udvikling af systemet

I samarbejde med IT-firmaet

Brugeranalyse og prototype



eDrift opstår

I udviklingen af systemet blev beboerserviceopgaver 
tilføjet

+ mulighed for at tilføje administrative opgaver* 

= 

*Opgaverne i systemet skal ikke udfylde hele arbejdsdagen



Proces

1. Brugeranalyse og prototype (april – juli 2016)

2. Udvikling af systemet (august 2016 – februar 2017)

3. Pilotafdelinger (marts 2017)

4. Udrulning og ibrugtagning i fsb (maj-juni 2017)

5. Tilretninger og offentliggørelse (efterår 2017)



Uddannelse af medarbejdere

 200 medarbejdere der skal tage nyt IT-system i brug

 70 ledende medarbejdere fik undervisning i grupper af 6-8

 Oplærte medarbejdere videreformidler til 

ejendomsfunktionærer

 Hver undervisningsdag tog 6 timer

 Undervisningsvideoer



Præsentation

Præsentation af systemet:



Hvad sikrer systemet:

 at ingen opgaver bliver glemt

 at vejledninger er nemt tilgængelige, så opgaverne bliver udført korrekt

=  Systematisk drift sikrer at bygningsdele yder optimalt og forlænger 
bygningsdelenes ydeevne og levetid betragteligt. Dermed kan man spare 
mange penge på afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesbudget. 

 at medarbejderressourcer kan håndteres effektivt

 dokumentation for udførte opgaver

 statistik på opgaver



Opgaveflow i systemet

Administration

• Opretter driftsopgaver der indeholder tidspunkt for udførelse, interval og 
vejledning

Koordinator

• Placerer de relevante opgaver på boligafdelingen, justerer tidspunkt, 
angiver lokation og tilføjer eventuelt en lokal vejledning

• Angiver estimat på tidsforbrug og tildeler personale til opgaverne

• Opretter løbende ad hoc og beboerserviceopgaver og placerer tidspunkt 
og personale til opgaverne

Ejendoms-
funktionær

• Danner sig et overblik over dagens/ugens opgaver og planlægger sin tid 
ud fra hans tildelte opgaver

• Starter opgaven, orienterer sig i vejledningen, løser opgaven og afslutter 
den 



Driftsplanen



Faneblade definerer den enkelte 

opgave – her interval



Ugeplanen

– det daglige arbejdsværktøj



Tildeling af medarbejder til opgaven

Dækket 

af hensyn 

til 

fortrolig-

hed



Ejendomsfunktionær – egne opgaver



Ejendomsfunktionær – udfør opgave



Ejendomsfunktionær - afslut opgave



Opret ny opgave – både på ejd. kt og i 

marken



Statistik



Hvad har vi opnået?

 at ingen opgaver bliver glemt

 at vejledninger er nemt tilgængelige og bliver brugt

 at medarbejderressourcer håndteres effektivt

 dokumentation for udførte opgaver

 (statistik på opgaver)

 (personaletilfredshed)



Udfordringer

 Nogen tog hurtigt systemet i brug - nogen har krævet 

efterfølgende sidemandsoplæring

 Forskel på udbytte af systemet om man er en lille eller 

en stor afdeling 

 Som ved alle nye IT-systemer: kræver support og 

optimering



I gang med eDrift

 Teknisk opsætning og integration med 
boligorganisationens data

Definering af driftsopgaver centralt og lokalt

Undervisning og support



I gang med eDrift

 Offentliggørelse af eDrift vil ske på AlmenNets

hjemmeside efterår 2017

 Alle kan downloade kildekoderne til systemet, samt 

brugervejledning og instruktionsvideoer. 

 Evt. hjælp til opsætning kan købes hos  



Ekstra slides, hvis spørgsmål



Overblik opgaver på tværs i 

driftsfællesskab

Dækket af 

hensyn til 

fortrolighed



Grupper af medarbejdere

Dækket 

af 

hensyn til 

fortrolig-

hed



Uddrag af statistik i csv-fil

Dækket af 

hensyn 

fortrolighed


