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Effektiv drift i den almene sektor 
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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 

✘ Tak for i dag 
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Formålet med DriftsNet 

Mikkel Jungshoved ansvarlig for DriftsNet 
 
• Skabe ERFA 
• Udveksling af Best Practice 
• Formidle viden om driften 
• Kvalificere og højne driftsområdet 
• Kvalificere BL – viden og timing 

 
 
 
 
 

• Daglig drift og udførelse af kerneopgaver 

med det formål at skabe værdi for beboerne, 

lokalsamfundet og erhvervslivet til 

konkurrencedygtige priser 

• www.driftsnet.dk 

 

 

http://www.driftsnet.dk/
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Agenda 

• Hvorfor skal vi effektivisere? 

• Beboerdemokratiets deltagelse i effektiv drift? 

• Hvor er det bedst at sætte ind? 

• Hvordan kommer vi i gang? 

• Nogen er langt andre er kun begyndt at 

overveje mulighederne! 

• Værktøj?  
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Vi skal også tale om: 

• Forandringer 

• Beboerne 

• Beboerdemokratiet 

• Deleøkonomi 

• Og hjælpeværktøjer 

 

 



6 

Årsagen 

• Regeringsgrundlaget 

 

• Fællesrapport – MBBL 

og Finansministeriet 

 

• Benchmarking – 

hvem gør det bedst – 

hvad spares hvis alle 

gør sådan – one size 

fits all 
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MBBL`s rapport 

• Rapporten viser, at der er  
    plads til forbedringer på  
    nogle områder 
 
•  Den viser også positive  
    områder 
 
• Kapitel 3 og 4 Finansiering og  
    nybyggeri 
 
• Kapitel 5 Effektiv drift i det  
    eksisterende byggeri 
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Det positive – hvor stort er problemet? 
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Det positive – hvor stort er problemet? 
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Administrativ byrde i den almene sektor I 
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Administrativ byrde i den almene sektor II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boligkontoret Danmark 
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Administrativ byrde i den almene sektor III 

    Administration: ”Analysen viser, at boligafdelinger, der har en 

udsat beboersammensætning, generelt har høje 

administrationsudgifter.” 

    Forsikringer: ”Boligafdelinger beliggende i områder med en 

udsat beboersammensætning må således betale en højere 

forsikringspræmie sammenlignet med øvrige boligafdelinger.” 

    Vedligeholdelse: ”Boligafdelinger med en høj andel af udsatte 

beboere har således højere udgifter til vedligeholdelse end de 

øvrige boligafdelinger. Dette kan forventeligt skyldes, at denne 

type beboere alt andet lige har et højere slitage på bygningerne 

sammenlignet med andre typer af beboere.” 

    Fraflytning: ”Boligafdelingernes socioøkonomiske forhold har en 

betydelig effekt på udgifterne ved fraflytning…Det må skyldes, at 

disse beboere i højere grad efterlader boligerne i dårligere stand, 

eller at der generelt er større problemer med lejligheder i 

boligafdelinger med en socialt udsat beboersammensætning.”  
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Administrativ byrde i den almene sektor III 

Forsyningsudgifter: ”Den statistiske analyse viser yderligere, at 

der generelt er forskel på forbruget på tværs af forskellige typer af 

beboere. Forsyningsudgifterne vokser således med en stigende 

andel af beboere fra ikke-vestlige lande og beboere, der modtager 

boligstøtte.” 

Udgifter til renoveringsprojekter: ”Boligafdelinger med mange 

beboere fra ikke-vestlige lande med grundskoleuddannelse som 

højest gennemførte uddannelse, mange beboere, der modtager 

boligstøtte, og mange beboere, der har været dømt for 

overtrædelser af straffeloven, har generelt højere 

ydelsesudgifter.” 

Drift af fællesfaciliteter: ”Nettodriftsudgifterne er høje i 

boligafdelinger med mange beboere, der står udenfor 

arbejdsmarkedet.” 
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Er der plads til forbedringer? 

• Verden er i konstant udvikling og det er den 

almene sektor også, så vi kan blive endnu 

bedre på mange områder 

 

• Vi skal i hvert fald ikke være mindre effektive 

end de private udlejere! 
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Der er effektivitet at hente … 
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Ministeriet mener det alvorligt 
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Benchmark-enhed  !!! 

• Oprettelse af ny enhed. Der oprettes en enhed, der skal 

fremme sektorens effektivitet. Enheden skal udvikle et 

benchmark-setup for boligorganisationer og -afdelinger. 

Enheden skal desuden lave løbende indsamlinger af 

bedste praksis i sektoren og analyser af status på 

effektiv drift. Enheden følger således den overordnede 

udgiftsudvikling og sætter fokus på områder, hvor der er 

behov for en yderligere indsats. Enheden skal hertil 

levere rådgivning vedr. boligorganisationernes arbejde 

med produktivitet og effektivitet samt udvikle 

vejledninger mv.  
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Muligheder for samdrift! 

 

Eksempelvis for afdelinger tilhørende forskellige 

boligorganisationer er reglerne for drifts-

samarbejde uklare. Der er igangsat en nærmere 

udredning. Det skal forsat være tale om 

selvstændige afdelinger, men reglerne skal nok 

ændres! 

MBBL er positive overfor lov ændringer! 

 



19 

Fokus på digitale løsninger 

• Digitalt fraflytningssyn med tilhørende 

digitaliseret bestilling af håndværkerydelser 

• Digitaliserede ventelister med selvbetjent 

opskrivning, digitaliserede boligtilbud  

• Digital underskrift af lejekontrakter m.v.  

• Digital registrering af bygningsdele og 

installationer mhp. optimering af vedligehold og 

indkøb og D&V – IKT og FM systemer 

• Fælles indkøbs- og udbudsportaler 

• Digitale vedligeholdelsesplaner  
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Samdrift 

IT-systemer 

Medarbejdere 

Maskiner 
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Fordomme! 

Viceværten og varmemesteren sidder altid nede i 

fyrkælderren og drikker kaffe! 

 

Jeg har sjældent set så mange dejlige sofaer, og 

ikke mindst flotte akvarier! 
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Der er mange fordomme! 

Hvad får man hvis man kloner en 

ejendomsfunktionær med en Ninja? 
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Dræbersnegl 
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Fordomme 

Der findes kun to steder i befolkningen, hvor man 

har tjenende ånder – kongehuset og beboerne i 

Almene boliger. 
 

Citat: Tidligere departementschef i 

boligministeriet 
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Vi gør som vi plejer! 

• Vi har altid haft den samme vicevært, det skal der ikke laves 

om på! 

• Jeg kender nogle afdelinger hvor de med fordel kunne dele en 

vicevært! 

• Vi plejer altid at få slået græs hver uge 

• Vores vicevært har rigeligt at se til, ham skal vi ikke dele med 

nogen 

• Hvis ikke vi havde vores faste vicevært, hvem skal så tage sig 

af de ældre i bebyggelsen, når de eks. vis skal have båret 

nogle varer op? 

• Det vil forvirre de gamle, hvis de skal til at lære nogle nye 

ansigter at kende 

• Hvordan kan vi være sikre på, at vi ikke betaler for den tid de 

andre benytter viceværten? 
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B45 Repræsentantskabsmøde 
 

 

 Vi skal ikke gøre som vi plejer….. 

B45 effektiv drift 
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B45 Repræsentantskabsmøde   

 

 

 

 

 

 

Hvor er B45 nu ? 
 

   

B45 effektiv drift 

B45 
Engdalen 2 
8500 Grenå 
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B45 Repræsentantskabsmøde   

 

 

 

 

Fremtiden 
 

 

 

  

B45 effektiv drift 

Til B45 v. Bjarne Bøhl Pedersen 

 

Jeg tænker, at I i B45 er rimelig vant til at modtage klager over stort og småt. Jeg har imidlertid lyst 

til at anerkende den indsats, jeg har mødt hos den stab af B45-medarbejdere, der er tilknyttet 

afdeling 26, som jeg bor i. 

 

For en, der har boet i lejebolig hele sit liv og ved Gud har mødt en god del af både udlejere og 

viceværter, der sjældet har været lejernes medspillere, så er det rigtig skønt at komme et sted, hvor 

indstillingen er positiv og hvor et problem opfattes som en udfordring, der bare skal løses på bedst 

mulige måde. Og her vil jeg gerne fremhæve jeres medarbejder, Søren - jeg kender ikke hans 

efternavn - særligt i forbindelse med et forløb, der har fundet sted over de seneste 2 uger. 

 

Jeg har talt med Søren flere gange, men på et tidspunkt henleder jeg hans opmærksomhed på det 

forholdsvis lille problem, at min køkkenvask er meget lav - i betydningen 'ikke-dyb' - da den er 

beregnet til, at en person i kørestol skal kunne benytte den. Problemet ligger i, siger jeg, at når jeg 

benytter vasken, er det helt umuligt at holde vandet inde i vasken og at det går ud over ud over 

parketgulvet, som bærer præg af alt det vand, der i tidens løb er dryppet ned der. Søren siger, til min 

store overraskelse, at det kan han da godt se og det 'er da en dukkehus-vask'. Det må vi dag lige 

have ordnet!! " ....Hvorefter der en lille uge senere isættes en ny vask i mit køkken!!! Altså - SÅ 

meget kredit til Søren! Også til B45 for, at gøre det muligt for Søren at handle sådan!!! Der, hvor 

jeg kommer fra, blev selv den mest velargumenterede udgift ikke imødekommet! 

 

For at det ikke skal være løgn, så spørger Søren, da vasken er sat i, hvor jeg opbevarer min 

støvsuger??!! Og så oplever jeg det utrolige, at han, håndværkeren, gør rent efter sig!!! Jeg tager 

hatten af og håber, at B45 ved, hvilken særegen medarbejder I har i Søren!! 

 

Jeg har også på et tidspunkt nævnt overfor Søren, at jeg har et træls og malplaceret hegn på 

terrassen, som jeg godt kunne tænke mig fjernet. Ikke nok med, at han husker det, men samme dag, 

som vasken blev sat ind, så havde Søren og hans makker, Frank, fjernet det og taget det med. Og så 

for at sætte trumf på, så spørger han, Søren, om jeg kan bruge nogle af de møbler, han har på 

traileren, som er på vej til genbrug!!! Og ja da - det kan jeg!!! 

 

Jeg kunne sådan set blive ved. Søren kommer også og slår græs her og han behøvede sådan set ikke 

slå vores private græsplæner, men det gør han gerne. Han spørger sågar, om ikke snart jeg åbner 

min front, så han kan komme ind med sin maskine...........Han klipper med et smil vores hække 

............... og jeg kunne sådan set blive ved. 

 

Jeg håber, I anerkender en dedikeret medarbejder som Søren. Han er et af de mest positive og 

imødekommende mennesker, jeg har mødt. Han evner at vende enhver klage til en forespørgsel og 

imødekomme den med positivitet!.  

 

Med venlig hilsen 

 

....en tilfreds beboer........ 

 

Susanne Bie 
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Meyer er død! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
https://www.youtube.com/watch?v=FLFTnX6WqRI
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Værktøj – Tvillingeværktøj og 
Afdelingsanalyse til at måle afdelingens 
robusthed 
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AfdelingsAnalyse 
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Afdelingsanalyse er klar i løbet af en 
måned, og vi vil naturligvis gerne komme 
ud og demonstrere systemet for jer,  
og vise de mange muligheder der er 
med afdelingsanalyse.  

AfdelingsAnalyse 
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Det vi primært taler om her er 
forandring!  

• Hvad gør det ved os? 

• Hvorfor reagerer vi som vi gør? 

• Forandring giver nye muligheder! 
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Deleøkonomi er det nye sort 
  
Deleøkonomi handler om  

nem og billig adgang til  

alt lige fra biler, græs- 

slåmaskiner og motorsave.  

Jeg hørte om  

en der lejede store  

suppegryder ud!  

Tanken er at spare 

penge ved låne/leje  

frem for at eje.   
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Lavt-hængende frugter 

• Mange boligorganisationer har i dag ikke tegnet 

en gas- eller el-aftale på liberale markedsvilkår, 

til trods for at de har haft muligheden i 15 år? 

• Mange boligorganisationer har ikke overvejet 

mulighederne i samdrift, inden for it-systemer, 

lønregnskaber, traktorer og mandskab 

• Mange boligorganisationer har ikke overvejet at 

spørge eksterne udbyder om priser på arbejde!  
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? 


