
Boliggården - Helsingør 

 
 

 Ca. 6.000 boliger 

 Ca. 6.200 lejemålsenheder 

 43 boligafdelinger 

 5 børneinstitutioner + 4 
plejeinstitutioner 

 Ca. 120 ansatte 

 Boligsociale helhedsplaner  

 Administration af andre 
foretagender  



Effektivisering 

 Kan vi tillade os at tale om 
det? 

 Vi er blevet spurgt! 

 Vi er stolte af det vi laver! 

 (for det meste) 

 

 Forsøg på objektivitet ! 
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 Teams – etableret i 2005 

Boliggården – en fusion i 2011 

Bemandede og ubemandede afdelinger 

Knapt 70 ejendomsfunktionærer – 
suppleret med ”flyvere” 

Al inspektørbistand ansat i 
administrationen 

 Ensartet adm. gebyr  

Struktur 



Seneste styringsrapport 



Udlicitering 

Fordele 

 Lavere pris 

 Lettere styring 

 Færre eksterne 
kontakter 

 Åben 
prissammenligning 

 

Ulemper 

 Ringere løn- og 
arbejdsforhold 

 Ringere lokalkendskab 

 Tab af samlet ansvar 

 Færre lokale jobs 

 Forringelse af tryghed for 
lejere 

 Øget administration 



Vores proces 

 Afdelingsbestyrelser åbnede debat om udlicitering 

 Analyse af afdelingernes økonomi 

 Drøftelse i bestyrelsen om bemanding 

 Projekt ”Bevar min arbejdsplads”  

 Bestyrelsen beslutter, at som et overordnet mål skal 
afdelingerne være bemandet med 
ejendomsfunktionærer. 



Bevar min arbejdsplads -Formål 

 At fastholde ejendomsfunktionærarbejdet ved egne 
ansatte 

 Via benchmark at tydeliggøre en ordentlig økonomi 
på drift og almindelig vedligeholdelse 

 At bevise en ordentlig kvalitet for de afholdte 
udgifter. 

 God økonomi og god kvalitet skal sammen sikre at vi 
mindsker berettigede krav om udbud af eget arbejde. 

 Det skal tages alvorligt  



Åbenhed 

Medinddrage faglig klub og fagforening 

Opstart ved ekstern analyse 

 Fællesmøder 

Opfølgning  
 

Bevar min arbejdsplads - Metode 



Kommunikation/information 

Mestermøderne er omlagt - minimøder 

 Løbende møder om projektet med 
klubbestyrelsen 

 Prøve med enklere manualer 
 



Drift og plejeplaner 

 Ensartethed 

 Arbejdet med udarbejdelser af planerne skal udføres i 
teamet – med bistand fra administrationen 

 Teams skal selv følge op på opgavernes udførelse 

 Dialog med inspektører om afvigelser 

 Indflydelse giver ansvar – og omvendt !   

 



LBF - tal 



Besparelsespotentiale ! 



Forskellighederne 



 Større og færre teams 

 Flere udbud af standardopgaver 

 Fælles håndværkslister 

 Fælles indkøbsordninger 

 Aftaler om ensartede lagerprincipper 

 Sygefraværet / ledelsesopgaven. 

 Sund fornuft ! 

Aktuelle fokuspunkter: 


