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Servicelederens behovscirkler 
 
Erfaringer fra Hvidovre Kommune 
 
Energirådgiveren i Hvidovre Kommune beskriver de tekniske servicelederes behov med en figur, hvor 
servicelederen befinder sig i midten af tre cirkler. De tre cirkler består af anerkendelse, uddannelse og 
værktøjer til styring. Disse cirkler varierer i størrelse alt efter den individuelle serviceleders behov. Som 
støtte og support til især værktøjscirklen er energiteamet og de flyvende varmemestre tilknyttet. Alle 
tekniske problemer går gennem denne gruppe, som herefter agerer ud fra den enkelte situation. 
 
Uddannelsesbehovet er meget individuelt, men behovet for efteruddannelse og opgradering vil altid være 
aktuel, da der hele tiden udvikles nye teknikker og anderledes måder at udføre de daglige opgaver på. 
Ideen er desuden at hæve niveauet for den grundviden, der findes i serviceledergruppen, så alle nærmer 
sig samme vidensniveau. 
 
Behovet for anerkendelse fra ledelseslaget varierer ligeledes, da nogle serviceledere er mere selvkørende 
end andre. Et skulderklap fra ledelsen betyder meget for den ansatte og giver lysten til at gøre noget ekstra. 
 
Det er vigtigt, at der er et godt tillidsforhold mellem den tekniske serviceleder og supportgruppen, da nogle 
serviceledere har svært ved at anerkende, at de mangler overblik over deres CTS-system, men ikke vil 
udstilles som uvidende. Det er ofte servicelederens baggrund, der afgør, hvilke cirkler der er størst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenceudvikling hos de tekniske serviceledere 
Energiarbejde er kun én del af serviceledernes samlede opgavekatalog; derfor er ledelsens prioritering og 
anerkendelse vigtige motivations-parametre i serviceledernes energiindsats. 
 

 

Figur 1 Servicelederens behovscirkler 

 
  

 



Case 
 

Serviceledernetværket er et oplagt sted at give servicelederne et generelt løft i deres arbejde, også med 
energiopgaver, men meget af tiden på møderne går også til drøftelse af andre emner end energiforhold. 
Der er konstateret en vis sammenhæng mellem deltagelse i serviceledernetværket og energiforbrug på de 
driftssteder, hvor servicelederne vælger ikke at deltage i netværksmøderne. Det viser, at netværket i 
princippet har en god effekt for energiarbejdet og godt kan bruges til en generel oplæring og information 
om CTS-systemerne.  
 
Men der er samtidig behov for oplæring i de enkelte systemer, idet hvert system er forskelligt opbygget. 
Samtidig er serviceledernes kompetencer i forhold til betjening af systemerne forskellige. Her er det vigtigt, 
at de opnår forståelse for systemet for selv at kunne styre og optimere driften med henblik på at reducere 
energiforbruget. Læringsforløbene skal dermed tilpasses de enkelte serviceledere. 
 
Det er en fin balance at yde support, for i pressede situationer kan det nemt munde ud i, at en opgave, der 
egentlig bør udføres af en serviceleder, de facto udføres af supporteren, hvor supporteren i stedet burde 
have givet servicelederen hjælp til selvhjælp. Men målet er, at servicelederen skal være selvkørende i så vid 
udstrækning, det er muligt, for det er den enkelte serviceleder, der kender skolen og de forskellige 
brugsmønstre og kan lave finjusteringerne i temperaturer og tidsskemaer. 
 
Når en serviceleder skal oplæres, tages der udgangspunkt i én konkret problemstilling. Problemer kommer 
ofte først frem, når servicelederen er i dialog med den flyvende varmemester. I løbet af hans ansættelse 
har den flyvende varmemester fået en god fornemmelse for, hvem der har hvilke problemer ift. anlæggene; 
han kender serviceledernes kompetencer og behov og kan indstille sig individuelt på dem.  
 
Hvidovres anbefalinger 
 
En del af serviceledernes udfordringer hænger sammen med vedligeholdelsesforhold af bygninger og 
konstruktioner. Da disse også er væsentlige faktorer i en bygnings energiforbrug, bør der også afsættes de 
nødvendige ressourcer for vedligeholdet, idet det ikke kun fremmer direkte energibesparelser, men også 
serviceledernes motivation til at bruge anlæggene efter hensigten. Et anlæg, der “alligevel” ikke kører godt, 
mindsker lysten til “at gøre noget ved det”. 
 
Når et generationsskifte af serviceledere bliver aktuelt, kan situationen udnyttes positivt i forbindelse med 
energiarbejdet, idet der kan lægges vægt på, at nye medarbejdere har kendskab til tekniske 
styringssystemer og på forhånd er engagerede i at arbejde med energibesparelser. Her kan de centrale 
energivejledere være skoleledelsen behjælpelige ved at definere kompetencebehovet for jobfunktionen. 


