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BO-VEST 
• Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen 

• 10.000 boliger 

  

• 280 medarbejdere   

  



Hvad tænker vi? 
 

• Værdier 

• Politik for alment  

   samfundsansvar  

 

 

  

Hvad gør vi? 
 

Bæredygtige 

boligafdelinger 

• Bæredygtigt byggeri 

• Effektiv drift 

• Boligsociale aktiviteter 

• Økonomisk rådgivning 

• Elever, praktikanter 

 

 

  



Effektiv drift - Hvad er det, vi skal nå? 
 
 

1,5 mia. på en række udvalgte konti 

 

Omregnet til BO-VEST = 2.500 kr. pr. bolig 



Spillereglerne om effektivisering 

• Måltal for hele den almene sektor – kun BL til ansvar – i 
første omgang.  
 

• Ikke specifikke besparelseskrav på hverken den enkelte 
boligorganisation eller den enkelte kommune.  
 

• Beboerdemokratiets handlefrihed ikke ændret.  
 

• Effektiviseringsgevinster går ubeskåret til lavere husleje. 
 

• Måltallet skal nås med regnskab 2020 – dvs. evalueres i 
2021.  
 
 



Effektiv drift = lavere husleje 

 

Hvad gør vi? 

 

• Besøg i 36 afdelingsbestyrelser  - frem med de gode idéer 

• Møder med de ansatte - frem med de gode idéer 

• Kvalificeres af effektiviseringsudvalg bestående af: 

    bestyrelsesmedlemmer, ledelse, medarbejdere 

• Idékatalog 

 

• Aktion 

 

Effektivitet og trivsel i balance   

 



Budskab til afdelingsbestyrelser:  

2 hovedårsager og en forpligtelse! 

Aftalen!  

• 1,5 mia. inden 2020 

• 2.500 kr. pr. bolig 

• Ingen gummihammer 

• Beslutningskraft hos 

afdelingsmøderne og 

organisationsbestyrelserne 

• Hvis målet ikke nås – en 

gummihammer kan hurtig 

findes frem fra skuffen!  

 

Forpligtelsen! 

• Et fælles ansvar – en social 

forpligtelse 

• Husleje 

• Service og bygninger 

• Øget fokus som følge af 

kontanthjælpsreform og 

øvrige tiltag 

• Beslutningskraft hos 

afdelingsmøderne og 

organisationsbestyrelserne 

 



Vridsløselille Andelsboligforening 















Afdelingsbestyrelserne – italesættelse 

af… (frit lejde) 
 

• Regler 

• Overenskomster, lokalaftaler 

• Snedrydning – udlicitering 

• Samdrift 

• Udbud: varer og tjenesteydelser 

• Kultur og vaner 

• ”De andres resultater” 



Effektivitet og trivsel i balance 

Trivsel for: 

 

 

Beboerne 

 

Medarbejderne 



• Fingrene i bolledejen 

• Pas på vores folk 

• Tillid – vi fyrer ikke! 

• VN og italesættelse 

    Brainstorm i grupperinger: 

• Hvad kan I selv – og 

naboerne gøre? 

• Fyr alle cheferne….. 

• Skift poserne 

 

 



Effektiv drift – proces og parter 

1) BO-VEST-bestyrelsen - procesoplæg 

2) Virksomhedsnævnet – procesoplæg og håndslag 

3) Organisationsbestyrelserne - procesoplæg 

4) Afdelingsbestyrelserne - idégenerering 

5) Medarbejderne - idégenerering 

6) Effektiviseringsudvalg - idékvalificering 

7) BO-VEST-bestyrelsen, organisationerne og VN – idékatalog 

og effektiviseringsplaner 

8) Afdelingsbestyrelserne – effektiviseringsplaner og budget 

2018 

9) Budgetmøderne i afdelingerne – budget 2018 



Effektiv drift - tidsplan 

 

• 3. og 4. kvartal 2016 og januar – 

afdelingsbestyrelser og medarbejdere 

• 1 kvartal 2017 - BO-VEST og organisationerne 

• 2. kvartal 2017 - afdelingsbestyrelserne 

• 3. kvartal 2017 - afdelingsmøderne 

Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 



Resultater og forventninger 



Brøndby Strand 
  

 

Tak for ordet 


