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Publikationer og produkter 
Workshop med driftschefer  

fra andre organisationer 

Anbefalinger til 
God Almen Drift 

Landsdækkende  
undersøgelse om ledelse 

AlmenVejledning 



Vi anbefaler 
At udnytte ressourcerne i 
driften på tværs af 
organisationen 
• Det handler om organisering 

 

 

At reorganisere driftsledelse 
• Det handler om ledelse 
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Det kræver… 

At afsætte ressourcer og 
inddrage beboerdemokratiet 
• Det handler om proces 

 

At benchmarking og udvikle 
nøgletal 
• Det handler om økonomi 
 



At topledelsen går forrest og engagerer sig i 
udviklingen af driften! 



Afdelingsopdelt drift 

1 Organisering 

Ulemper: 
• Mangel på ledelse 
• Personafhængig beboerservice 
• Høje udgifter til eksterne 
• Mangel på sparring 
• Mangel på fleksibilitet 
 
Fordele: 
• Stort ejer- og kendskab til 

afdelingen 
• Tryghedsskabende for nogle 

beboere 



Teamopdelt samdrift 

1 Organisering 

Fordele: 
• Planlægning på tværs 
• Udnyttelse af kompetencer 
• Specialisering 
• Stordriftsfordele 
• Sparring og samarbejde 
• Fleksibilitet 
• Daglig ledelse 
 
Men hvad med trygheden? 
 
 



Hvad skaber tryghed? 
Beboerne mener ikke, at trygheden er afhængig af én fast mand 
– trygheden ligger i: 
 
 Service til tiden 
 Høj kvalitet i beboerservice 
 
Og opgaverne må gerne løses af et team af medarbejdere 

1 Organisering 
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Relationen skal være personlig. Han er den, der skal
skabe tryghed i afdelingen

Det vigtigste er trygheden ved, at man kan lave
aftaler på præcise klokkeslæt, hvis han fx skal ind i

boligen

Det vigtigste er, at han er der - at man ser ham gå
rundt på afdelingens områder

Ved ikke

Hvordan ønsker du, at relationen mellem beboerne og 
ejendomsfunktionæren skal være? 

1 Organisering 

Når vi spørger beboerne 
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Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Ingen holdning

Udsagn: 
Det er ikke vigtigt for mig, hvilken ejendomsfunktionær der 
udfører arbejdet - så længe serviceniveauet er det samme 

1 Organisering 



Forandring er svær 
Derfor anbefaler vi, at man afklarer… 
 
• Hvem der bestemmer 
• Hvad formålet med en driftsomlægning er 
• Hvem der skal inddrages i processen 
• Hvornår og hvordan der skal kommunikeres og 

informeres 

2 Proces 

Det kræver ressourcer og planlægning 



Det handler om strategi 
Der skal arbejdes strategisk med driften af almene boliger 
 
• Konkrete og målbare målsætninger 
• Løbende opfølgning – målstyring 
• Udnyttelse af ressourcer på tværs 
• Tage bestik af omverdenen 

 

2 Proces 

Det handler om kultur  



Hvad kræver det? 
 

Mere og bedre ledelse! 
 

Der bruges for få ressourcer på ledelse 
Der skal fokus på og en ændret holdning til ledelse 

Strategisk ledelse skal prioriteres 

3 Ledelse 



Driftschefer/inspektørers tid brugt på ledelse 

3 Ledelse 

Driftschefer/inspektører Anvendt tid på ledelse 

46 % 0 – 12 % 

34 % 13 – 24 % 

18 % 25 – 48 % 

3 % 49 % 



Mest væsentlige ledelsesopgaver 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kvalitetssikring og opfølgning

Sætte mål for arbejdet

Planlægning

Sociale rammer /godt arbejdsmiljø

Vejledning / faglig sparring

Medarbejdere har frihed under ansvar

Motivation og anerkendelse

3 Ledelse 



Driftschefer / inspektørers tid fordelt på  
4 opgavetyper 

 
 

• Administrative opgaver 44% 
• Faglig ledelse  20% 
• Strategisk ledelse   20% 
• Personaleledelse   16% 
 

3 Ledelse 



Driftschefer / inspektørers tid fordelt på  
4 opgavetyper 

 
 

• Administrative opgaver 44% 
• Faglig ledelse   20% 
• Strategisk ledelse   20% 
• Personaleledelse   16% 
 

3 Ledelse 

Specialisering,  
hvor det er muligt 



Benchmarking og nøgletal 
Ressourceanvendelse skal tage udgangspunkt i benchmarking 

 
 
 

Beboerne skal ikke betale for tid 
De skal betale for løste opgaver 

 
 4 Benchmarking og nøgletal 



Nøgletal på centrale driftsopgaver 

• Hvad koster 1 m² græs? 
• Hvad koster 1 m hæk? 
• Hvad koster et servicebesøg hos en beboer? 

4 Benchmarking og nøgletal 

Nøgletal 
på græs: 

Nøgletal pr. m2 
 

M2  græs i alt  Afvigelser fra 
gennemsnittet 
 

Afd. 1 5,20 kr. 3.300 + 5 % 

Afd. 2 6,30 kr. 5.270 + 27 % 

Afd.3 3.40 kr. 10.966 - 31 % 



Indkøb og udbud 

5 Leverandøranalyse 

Udbud på istandsættelse af flytteboliger: 
25-41 % besparelse 
 
Udbud på rengøring og trappevask: 
23 % besparelse 



Leverandøranalyse 

5.500 boliger:  44,5 mio. kr. på 115  

442 leverandører 

5 Leverandøranalyse 



Leverandøranalyse 

76 VVS leverandører:   
Timepriser fra 385 kr. til 649 kr.  

5 Leverandøranalyse 

Ingen storkunde aftaler 
 
Stor spredning i timepriser 
 
Manglende kvalitetssikring 

Det betyder: 



Leverandøranalyse 

Ingen storkunde aftaler 
 
Stor spredning i timepriser 
 
Manglende kvalitetssikring 

Færre ressourcer ved bestilling 
 
Bedre overblik over leverancer 
 
Mindre administrativt arbejde 

5 Leverandøranalyse 

Det betyder: 



Beboerne mener 

Pointe nr. 1: Der er åbenhed blandt beboerne 
for effektiviseringer 

Pointe nr. 2: Tryghed er vigtigt – men tryghed 
handler mere om god og stabil service, kvalitet 
og faglighed, end det handler om personlige 
relationer. 

Pointe nr. 3: Det er beboerne der bestemmer – 
og ikke afdelingsbestyrelsen 



Beboerne mener 

Det er dig og de andre beboere, der betaler ejendomsfunktionærernes 
løn over jeres husleje.  
Prioriter disse 5 opgaver:  

1. Servicere beboerne (fx reparere vandhaner, vinduer osv.) 
2. Passe udearealerne – klippe hæk, slå græs mm. 
3. Rekvirere og styre håndværkere udefra 
4. Holde opsyn og sørge for ro og orden i området 
5. Tale med beboerne for at skabe personlige relationer  



Topledelsen skal gå forrest og engagere sig i 
udviklingen af driften! 
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