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ERFA-NETVÆRK  
Tema-møde om effektiv drift 2.0.

For medarbejdere inden for byggeri og drift, her under  direktører, forretningsførere,  

bygge- og tekniske chefer, drifts chefer, inspektører og projektledere.

DRIFTSNET

EFFEKTIV DRIFT 2.0
I efteråret træder den nye aftale i kraft imellem BL, KL og 

regeringen om en fortsat effektiv drift af de almene 

boliger. På ERFA-mødet vil vi diskutere, hvad det kommer 

til at betyde for driften i fremtiden, og se på, hvordan I 

når i mål samt orientere om de politiske for ventninger. 

Der er allerede gennemført en lang række ændringer og 

effektiviseringer i mange boligorgani sa tio ner inden for 

driftsformer, IT, ledelse og maskiner. Nogle er langt med 

dette arbejde, andre er først lige begyndt. Vi vil på 

mødet give eksempler på områder, hvor der kan sættes 

ind med nye tiltag samt se på en boligorganisation, der 

har brudt det hele op for at samle organisationen på en 

ny og mere effektiv måde. Der vil endvidere være 

præsentation af en helt ny tema-rapport om effektiv 

drift. Du vil naturligvis få et eksemplar med hjem, hvor 

du kan se de mange projekter inden for driftsmodeller, 

orga ni se ring og ledelse, IKT og digitalisering, 

benchmarking og meget mere.

PROGRAMMET 
1. Velkommen til dagens ERFA-møde
 Hvad betyder de politiske tiltag v/Mikkel Jungshoved 

2. Effektivisering igennem viden
 v/direktør Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening

3. Pause
4. Lokal case fra en boligorganisation
5. Workshops – effektiv drift – hvad virker
6. Opsamling og sandwich

Som deltager på ERFA-mødet får du: 
• Helt ny tema-rapport med overblik over de mange 

muligheder for en mere effektiv drift. 

• Inspiration og ideer til nye effektiviseringsområder 

• Hvad virker? Konkrete erfaringer fra andre 

boligorganisationer.

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet: 

26 september 2016, kl. 13-16 i Boligselskabernes Hus, 
Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere). 

28. september 2016, kl. 9-12 på Scandic Aalborg, 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg (maks. 30 deltagere).

4. oktober 2016, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere).

5. oktober 2016, kl. 9-12 på Comwell Middelfart, 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (maks. 30 deltagere).

DELTAGELSE OG TILMELDING 
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse. 

Tilmelding sker efter ”først til mølle- princippet”. 

Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under 

punktet selvbetjening/kurser-og-uddannelse/ eller klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA- mødet er 500 kr. 

pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet 

”no show fee”.

ARRANGØR 
BL arrangerer ERFA- møderne i samarbejde med AlmenNet 

og DriftsNet. Læs mere på:

https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / e-mail: mju@bl.dk 

Astrid Biering Fonsbøl tlf.: 3376 2071 / e-mail: abf@bl.dk 

Niklas Jarnit tlf.: 3376 2060 / e-mail: nja@bl.dk

https://bl.dk/selvbetjening/kurser-og-uddannelse/
https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk
mailto:mju%40bl.dk?subject=
mailto:abf%40bl.dk?subject=
mailto:nja%40bl.dk?subject=

