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ERFA-NETVÆRK  
ERFA-møder om effektivisering af driften i den almene sektor - hvordan når vi målet? 

BL, DriftsNet og AlmenNet har fornøjelsen af at invitere til fem ERFA-møder i maj og juni, hvor temaet er Effektiv 

drift. Vi stiller spørgsmålet: Hvor skal vi hen, og hvordan når vi målet?

DRIFTSNET

Der er stor fokus på effektivisering i den almene sektor.

I denne omgang byder ERFA-møderne derfor på videns-

deling om de muligheder og udfordringer, der er, når 

boligorganisationerne implementerer effektive løsninger 

i driften. Vi skal bl.a. høre om resultaterne fra mål ret tede 

forsøg, der arbejder med ændringer af processer, 

organisering og ledelse. Der er nyt om den politiske 

dagsorden samt konkrete erfaringer fra kollegaer, som  

i flere år har arbejdet med drifts-effektivisering. Endelig 

får vi også en forsmag på det kommende ERFA tema: 

Fra byggeri til drift.

 

Programmet
✘ Velkommen til dagens ERFA-møde
 v/BL’s kredskonsulent

✘ Effektiv drift – svær proces, stort potentiale.  

Indlæg om effektivisering af processer, organisering 

og ledelse

 v/Ida Ravnholdt, Boligkontoret Danmark

✘ Hvorfor effektivisere, afdelingsanalyse og fra 
byggeri til drift – Den politiske dagsorden, 

værktøjspræsentation samt digitalisering og IKT

 v/Mikkel Jungshoved, DriftsNet, og Olav Kirchhoff, 

AlmenNet

✘  Pause
✘  Case fra en almen boligorganisation
✘  Workshops
 1. Fra byggeri til drift

 Digitalisering af byggeriet og vedligehold

 2. Ledelse

 God ledelse og den daglige drift

 3. Organisering af medarbejdere og maskiner

 Samdrift

✘  Opsamling
✘  Sandwich – og mulighed for at pleje netværket

✘  Tak for i dag

Tid og sted
Møderne afholdes 5 forskellige steder i landet:

11. maj 2015, kl. 9-12 på Scandic Hotel Aalborg, 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg 

19. maj 2015, kl. 9-12 på Comwell Middelfart, 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

21. maj 2015, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg 

27. maj 2015 kl. 9-12 på Scandic Roskilde,
Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde  

3. juni 2015 kl. 13-16 på Scandic Eremitage, Lyngby, 
Klampenborgvej, Lyngby Storcenter 62, 2800 Lyngby

 

Deltagelse og tilmelding
Deltagelse er gratis. Fristen for tilmelding er en uge

inden mødets afholdelse.

Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under

punktet Selvbetjening -> Arrangementer: (www.bl.dk/

selvbetjening/arrangementer). Der er kun plads til 40

deltagere på hvert møde. Tilmelding sker efter ”først-

til-mølle-princippet”.

BL arrangerer ERFA-møderne i samarbejde med 

DriftsNet og AlmenNet.

Læs mere på: www.bl.dk/bl-lokalt/erfa-netvaerk/ 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til indholdet på mødet, kan du

kontakte Mikkel Jungshoved på telefon 3376 2028,

mail: mju@bl.dk eller Olav Kirchhoff på telefon 3376

2058, mail: oki@bl.dk.

 


