
Kan det alligevel blive for dyrt at outsource vedlige- 
holdet?

Mange virksomheder har normalt ikke vedligehold som ker-
neforretning. Tværtimod opfattes vedligehold ofte som et 
nødvendigt onde – en tvungen omkostning for at holde sin 
produktion kørende, men glemmer, at vedligehold også har 
mulighed for at bidrage positivt til virksomhedens bundlinje.

Alle virksomheder bør analysere, hvilke vedligeholdsopgaver 
de selv skal varetage, og hvilke opgaver, der med fordel kun-
ne lægges ud til eksterne samarbejdspartnere, for at priori-
tere ressourcer,  hvis man ikke har/ønsker  kompetencerne 
internt eller hvis man ønsker en ledelsesmæssig fokusering. 
Det kræver dog, at virksomheden gør sit hjemmearbejde 
og kigger sin produktion og processer nøje igennem, for at 
finde den bedste måde at tilrettelægge sit vedligehold på.

Det har næsten været et mantra i mange virksomheder, at 
out-source bla. vedligeholdet mest muligt. Men nu begyn-
der virksomhederne at se resultatet/konsekvensen af at 
lægge en så vigtig funktion ud af huset. Derfor kommer 
mere og mere vedligehold tilbage, men det er ikke bare 
sådan lige at gøre. 

To virksomheder har til netværksmødet sagt ja til at dele ud 
af deres erfaringer.

Amagerværket/HOFOR

Energinet A/S

Program 
09.30  Ankomst og kaffe

09.45  Velkommen og præsentation af dagens program  
v/netværkets facilitatorer

10.00 Sourcing Strategi v/Jes Søndergaard, afdelingsleder, 
Asset Vedligehold, Energinet A/S 
Med udgangspunkt i Sourcing Strategien, vil Jes 
under gennemgangen slå ned på konkrete punk-
ter, hvor han ser dilemmaer  i out-sourcing kontra 
in-sourcing.

 Dette vil blive brugt som udgangspunkt for en løben-
de plenum diskussion af dilemmaerne ved in/out 
sourcing.

12.00  Frokost

12.30  ”In-source” på Amagerværket v/Søren Lyngsø, Team-
leder 
Deltagerne får et indblik i det tidlige stadie af en 
”in-sourcing”; Om tanker, handlinger og resultater. 
Søren kalder det selv på ”begynderniveau” og der-
med forholdsvist lavpraktisk. Eksemplerne er ikke 
avancerede, hverken teknisk eller kompetencemæs-
sig men der er nogle ret interessante resultater, som 
Søren gerne deler ud af i netværket.

13.15 Præsentation af Stena Recycling v/ Klaus Blaabjerg 
Dollerup

 Rundvisning på Stena Recycling

ca. 15.00 Tak for i dag

fordi vedligehold er mennesker

In-/outsourcing

Maintenance Excellence Netværk

Besøg hos Stena Recycling, Roskilde 

19. juni 2019, kl. 9.30-15.00



Målgruppe: Ledere og specialister med ansvar for drift og 
vedligehold.

Tid og sted:  
Onsdag 19. juni 2019 kl. 9.30–15.00 

STENA RECYCLING A/S 
Navervej 17 – 19 
4000 Roskilde

Vært: Klaus Blaabjerg Dollerup

Pris og tilmelding: Gratis for medlemmer af DDV. Meld 
dig ind på www.ddv.org

Ønsker du medlemsskab eller har spørgsmål til DDV eller 
netværket, er du meget velkommen til at kontakte sekre-
tariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på www.ddv.org.

Gældende for netværk i DDV 
Netværk i DDV er IKKE platforme for sælgeraktivitet men 
udelukkende et løsningsorienteret værktøj for medlem-
merne.

fordi vedligehold er mennesker

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Få indflydelse på programmet 
Netværket styres af en gruppe bestående af René Bøge Jensen (Sund og Bælt), Peter Jeberg (Energinet) og Jesper 
Pedersen (Siemens Gamesa) men du skal også sætte dit præg på, hvem vi ellers skal have inspiration fra og hvordan vi 
skal sparre med hinanden for at give dig mest mulig inspiration med hjem fra dit kommende netværk.


