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udover forfatterens store viden om området, også de samlede erfaringer fra en række af medlemmerne i DFM
netværk herunder en række artikler i DFM netværks nyhedsbreve gennem de seneste år.

Forfatteren gennemgår så forskellige elementer som ledelse og organisation, økonomistyring, strategisk
planlægning, space management, ejendomsdrift og services. Hertil kommer en generel introduktion til FM

samt en status for udbredelsen af FM generelt i Danmark og internationalt.

Bogen henvender sig til såvel udbydere som indkøbere af FM-ydelser. Det er hensigten, at bogen skal
medvirke til skabelsen af en fælles referenceramme, og dermed til etableringen af effektive markeder for de

enkelte ydelser, der alt i alt vil medvirke til udbredelsen af Facilities Management.
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