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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Torsdag den 21. januar 2016.
Kl. 10.00 – 15.00.

Sted
Det Kongelige Bibliotek
Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K

Deltagelse og tilmelding
Ønsker man at vide mere om gruppen eller at blive med-
lem af gruppen, så kontakt Eva Mosegaard /sekretariatet på  
ddv@ddv.org eller telefon 75 91 44 55.

Betingelser
Deltagelse i netværket er gratis men kræver medlemskab af 
foreningen.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yder-
ligere oplysninger, så kontakt os venligst.

Region Østdanmark
Torsdag den 21. januar 2016

Netværk i Region Østdanmark for 
medlemmer med vedligeholdsansvar

Forandringsledelse
Med etableringen af Styrelsen for Slotte og Kulturejendom-
me i 2011 blev det besluttet, at blandt andet bygningsdrift af 
ejendomme på det kulturministerielle område skulle centra-
liseres og varetages af denne nye styrelse. For Det Kongelige 
Bibliotek betød det, at en lang række af de funktioner og 
arbejdsopgaver, der hidtil var blevet varetaget af bibliotekets 
egen Bygningsdriftsafdeling, skulle udskilles og løses af andre, 
mens en række opgaver der faldt uden for den nye styrelses 
arbejdsområde, fortsat skulle varetages internt.

Denne forandring skulle faciliteres bedst muligt, og på en 
måde der betød, at biblioteket ikke mistede handlefrihed, 
kompetencer eller overblik, samtidigt med at det skulle sikres, 
at de berørte medarbejdere følte tryghed ved både processen 
og den endelige organisering af opgaverne.

Med udgangspunkt i denne case, vil vi diskutere hvorledes 
forandringer i en vedligeholdsafdeling bedst muligt kan ledes. 
Det kan både være i forbindelse med ind- eller outsourcing, 
op- eller nedskalering af en afdeling, ejerskifter eller andre 
forhold, der rokker ved de vante rammer.

PROGRAM

Kl. 10:00 Velkomst og morgenkaffe

Kl. 10:15 Overdragelse af opgaver fra Det Kongelige Bibliotek  
 til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 Oplæg v. Christian Bruun

Kl. 11:00 Diskussion i Plenum

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 12:30 Rundvisning i Den Sorte Diamant 

Kl. 13:30 Forandringsledelse v/leder af Change Management  
 Henrik Horn Andersen, Implement

Kl. 14:00 Diskussion i Plenum

Kl. 14:30 Opsamling; fremtidige møder og emner

Kl. 15:00 Tak for i dag

Deadline af hensyn til forplejning: 15. januar 2016


