
Fase 1: Analyser dine behov, og planlæg 

 ■ Hvordan skal lejekontrakten vedr. dit nye leje-
mål se ud? Her er det en god ide at gennemgå 
ombygnings- og ind retningsaftaler for dit nye 
lejemål, øvrige vilkår og drifts-setup. 

 ■ Gør din(e) gamle lokation(er) overleveringsklar. 
Du skal indgå en fraflytningsaftale eller over-
leveringsaftale om eksisterende lejemål og 
lokationer. 

 ■ Tildel ansvar for flytningen. Du kan med fordel 
sætte rammerne for en flyttearbejdsgruppe, 
der afholder løbende statusmøder. 

 ■ Afklar væsentlige HR-forhold ift. flytningen, 
herunder formalia iht. ansættelseskontrakter. 

 ■ Lav en kommunikationsplan, der informerer 
medarbejderne om flytningen og deres rolle i 
den. 

 ■ Udarbejd en detaljeret projekt plan – hvad skal 
der ske før, under og efter din flytning eller 
ombygning? 

 ■ Udarbejd et forslag til indretning af din nye 
lokation. Er der allerede nogle møbler, der skal 
bortskaffes eller sælges, og skal nye erhver-
ves? Har I krav ift. bæredygtighed, som kan 
påvirke af-/anskaffelsen? 

 ■ Koordiner oprydning og arkivering af doku-
menter samt nedpakning af inventar. 

 ■ Afklar, hvordan dit fremtidige driftssetup samt 
service- og kvalitetsniveauet skal se ud. 

Fase 2: Flyttedag og frem tidige valg 

 ■ Opsig eller forlæng dine  
eksisterende serviceaftaler. 

 ■ Gennemgå tilbud til forhandling ved indgåelse 
af nye kontrakter med service leverandører 
(inkl. flyttefirma) og tilpasning af opgaver i 
eget regi. 

 ■ Følg op på ombygning og indretning af dit nye 
lejemål med udlejer og entreprenør. Deltag 
desuden i byggemøder med entreprenør og 
arkitekter m.fl. 

 ■ Koordiner den fysiske flytning i samarbejde 
med flytteprojektarbejds gruppen. 

 ■ Tilknyt eventuelt en projekt leder og spar-
ringspartner under selve flytningen for at lette 
byrden. 

Fase 3: Er flytningen gået efter planen, og lever 
din nye lokation op til dine forventninger? 

 ■ Lav en afleveringsforretning med flyttefolk 
samt udlejer og evt. entreprenør. 

 ■ Følg op på nye serviceaftaler. Træder de i 
kraft på det rette tidspunkt? 

 ■ Efterkalkuler på økonomi siden af flytteprojek-
tet. 

 ■ Lav en opsamling på fejl og mangler. Har 
service, om- og nybygninger, indretning og 
inventar levet op til dine  
forventninger? 

Få din flyttetjekliste her


