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Facility Management

Basico tilbyder indefra-og-ud samt udefra-og-ind Fa-
cility Management-rådgivning. Denne metode sikrer, 
at Facility Management-løsningen er skalerbar samt 
understøtter og skaber værdi til kerneforretningen. Jo 
større scope jo større optimeringspotentiale.

Facility Management er ofte omkostningstungt med vidtfor-
grenede områder som ejendomsdrift, vedligehold, sikkerhed, 
energioptimering, rengøring, intern service, reception, kan-
tine etc. Optimeringspotentialet er stort, og med den rigtige 
kortlægning, analyse og optimering kan man typisk opnå en 
besparelse på op til 15-30 % af de nuværende omkostninger 
samtidig med, at kvaliteten øges. 

Af Partner Lisbeth Bau Madsen
lbaumadsen@basico.dk

Basico har god erfaring med at afdække det virksomheds-
specifikke potentiale, gennemgå og udarbejde udbuds- og 
kontraktmateriale og implementere løsninger. I samarbejde 
med dig gennemgår vi tre faser, der dokumenterer og opti-
merer din virksomheds facility management-behov: 

Fase 1: Afdækning af potentialet I første omgang udarbejder 
Basico en analyse af optimeringspotentialet, det vil sige en 
kortlægning, strukturering og dokumentering af nuværende 
omkostninger, frekvenser, kvalitets- og serviceniveau m.v. 
I denne fase ser vi blandt andet på aftaler med eksterne 
leverandører, ansættelseskontrakter, organisering, service-
niveau, forbrug, vedligeholdelsesplaner, brugertilfredshed 
m.m. Vi udarbejder en brugertilfredshedsmåling og en afkla-
ring af potentielle synergier. 

Kort om Basico
Basico leverer rådgivning, interimsløsninger og rekruttering 
inden for områderne CFO Services, Legal Services, Finance 
IT Services, Governance, Risk & Compliance Services og 
Facility Management Services. Basicos forretningsmodel 
bygger på erfarne medarbejdere. Vores konsulenter er alle 
økonomer og jurister med mange års erfaring. Hos Basico 
finder vores konsulenter et fagligt miljø omkring løsningen 
af projekter i spændende virksomheder, og vores kunder 
oplever kompetente og engagerede konsulenter, der tager 
ansvar. Med både fastansatte medarbejdere og associate 
konsulenter er vi ca. 200 kollegaer, og vores kontor er 
beliggende i attraktive lokaler i Hellerup.

Kerne-
forretning

Fase 2: Udbud og kontraktforhandling Nogle gange er det 
mest optimalt at outsource, og andre gange er det opti-
male at insource opgaver fra leverandører eller fastholde 
og procesoptimere dem i eget regi. Med baggrund i analy-
sen leverer vi forslag til procesoptimering og besparelser 
gennem service- og kvalitetsforbedringer. Du får grundigt 
gennemarbejdet udbudsmateriale, oplæg til leverandør-
kontrakter, inkl. SLA’er og KPI’er, samt nye funktions- og 
procesbeskrivelser, der passer den til den løsning, der er 
den rigtige for din virksomhed. 

Fase 3: Implementering og transformation Vi følger pro-
cessen til dørs, så kvaliteten sikres og tilpasses fremtidige 
behov. Vi hjælper dig med at sikre, at: implementering af 
den nye løsning forløber succesfuldt alle relevante får nød-
vendig uddannelse intern og ekstern kommunikation tilret-
telægges optimalt du får støtte til den daglige drift Hos Ba-
sico lægger vi vægt på at give dig en løbende, struktureret 
opfølgning. Vi deltager gerne i statusmøder med leveran-
dører og sørger for jævnlige service- og kvalitetstjek. Med 
Basico får du en indefra-og-ud / udefra-og-ind facility ma-
nagement-rådgivning, der sikrer dig en skalerbar løsning, 
som understøtter og skaber værdi til kerneforretningen. Jo 
større scope, jo større optimeringspotentiale.

Kontakt Partner Lisbeth Bau-Madsen på 2510 2212 / 
lbaumadsen@basico.dk for en uforpligtende snak om din 
virksomheds optimeringspotentiale på Facility Manage-
ment-området.
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