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EN KONFERENCE
FOR HELE BRANCHEN
Bag DFM netværks årskonference ligger et stort forberedende arbejde. FM Update
har talt med en af de frivillige kræfter i planlægningsarbejdet om tankerne bag årets
temaer.

Af JAN AAGAARD, journalist

Der går ikke mange uger fra afslutningen på DFM net-

den offentlige sektor i Storbritannien, mens Ove Hygum

værks årskonference, før forberedelserne til næste års

som chef for Nordeas Group Workplace Management

konference begynder.

står i spidsen for FM-arbejdet i en stor international

Den årlige konference kræver et stort planlægnings-

organisation.

arbejde. Sekretariatet står for planlægning og organise-

”I udvalget lagde vi fra starten vægt på at få input

ring, mens ideer til temaer fødes i et stående udvalg for

fra andre lande med på konferencen. Det internationale

konferencen. Udvalget mødes typisk allerede i løbet af

snit er med til at give nogle andre perspektiver og løfte

marts til et indledende møde, hvor de første ideer kom-

konferencen,” siger Henrik Svane.

mer på bordet.
Til årets konference valgte udvalget efter grundige diskussioner det overordnede tema ”Fremtidens

På konferencens første dag var eftermiddagen delt i
tre sessioner med emnerne – Værdi i sourcing, Change
Management og Innovation i den offentlige sektor.

FM – Strategi, partnerskab og rightsourcing som
værdiskaber”.

KONFERENCEN SKAL FAVNE BREDT

”Det er emner, som fylder meget i dagligdagen hos

”Vores mål var at gøre hver af de tre sessioner lidt skar-

alle, der arbejder med FM, og i stigende grad har betyd-

pere på emnet end forrige år. Samtidig var det vigtigt,

ning for virksomhederne. Ikke mindst partnerskaber er

at der var et rent offentligt spor, da en del af deltagerne

oppe i tiden, hvilket afspejles i store dele af program-

kommer fra det offentlige, hvor problemstillinger og vil-

met,” fortæller Henrik Svane, business manager i DFDS,

kår adskiller sig fra det private erhvervsliv. Vi skal favne de

og et af medlemmerne i udvalget.

mange forskelligheder i branchen,” siger Henrik Svane.

På baggrund af konferencens tema indbydes en

En nyskabelse i år var den afsluttende paneldebat

række relevante personer fra FM-branchen til at tale på

om rightsourcing. ”Vi ville gerne prøve at lave en ander-

konferencen og efterhånden tager programmet form.

ledes afslutning på konferencen og debatformen var en
interessant måde at gøre det på,” siger Henrik Svane.

INTERNATIONALT PERSPEKTIV
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Foruden Henrik Svane bestod konferenceudvalget

Programmet blev i år indledt af to hovedtalere, som

i år af Kasper Fløe Meilvang, Henrik Bjørnsten, Peter

begge havde et internationalt perspektiv på FM-arbej-

Munk Schade, Kåre Jørgensen og Mogens Kornbo samt

det. John Hanlon har mere end 20 års erfaring fra FM i

Karina Lykkegaard og Eva Kartholm fra sekretariatet.

