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KURSER OG RÅDGIVNING

 Undgå uventede udlejningsvanskeligheder

 Træf bedre beslutninger i organisationsbestyrelser og ledelsen

 Lav benchmarking af afdelinger og skab mere effektiv drift

AfdelingsAnalyse er et værktøj, der kan måle robustheden af den enkelte boligafdeling i forhold til den 

fremtidige udlejning inden for det tekniske, det udlejningsmæssige og det økonomiske område. Man kan 

på baggrund af analysen træffe bedre og mere objektive økonomiske beslutninger og sikre en korrekt 

allokering af midlerne. Det er et godt værktøj til både organisationsbestyrelsen og boligorganisationens 

administrative ledelse.

 

AfdelingsAnalyse sikrer, at man bruger pengene de steder, hvor behovet er størst og dermed giver mest 

effekt. Ledelsen i boligorganisationen får et redskab til at føre en langt mere kvalificeret dialog med 

organisationsbestyrelsen- og ikke mindst afdelingerne. hvor AfdelingsAnalyse kan bruges i forbindelse 

med markvandring samt til dialog på afdelingsmøder. 

Værktøjet kan danne baggrund for en årlig drøftelse i bestyrelsen i forhold til de prioriteringer, som 

bestyrelsen skal foretage. Her tænkes ikke mindst på, hvad administrationen særligt skal arbejde med i 

det kommende år, og hvilken prioritering og politik der skal ligge til grund for styringen og forvaltningen 

af dispositionsfondsmidler og arbejdskapital. 

Vi tilbyder
BL tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af boligorganisationens behov, resurser og ønsker for 

brugen af AfdelingsAnalyse. Værktøjet er enkelt og nemt at bruge, men det kan være en gode idé, at 

tilkøbe undervisningsmodulet, således at man fra start er klædt på til at benytte værktøjet og hurtigt og 

effektivt får glæde af de mange muligheder med AfdelingsAnalyse.

1. Etablering af webløsning + hotline

2. Etablering af webløsning + hotline + undervisning

3. Etablering af webløsning + undervisning + håndtering af indtastning af økonomi og udlejning
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AfdelingsAnalyse 
– vejen til bedre beslutninger


