
BEDRE ALMEN 
LÆRING 
- EN VEJ TIL BILLIGERE DRIFT 
 
 
STØTTET AF UIBM’S ALMENE FORSØGSPULJE 



Baggrund og formål 

 

• Øgede krav til dokumentation for effektivitet fra politisk side 
 VÆRKTØJ TIL DOKUMENTATION FOR EFFEKT AF KONKRETE TILTAG 

 

• Behov for værktøj til at identificere best practice på konkrete 
opgaver og processer 

 MULIGHED FOR BENCHMARKING PÅ KONKRETE OPGAVER I DRIFTEN PÅ 
 TVÆRS AF DE ALMENE BOLIGAFDELINGER 

 

• Manglende informationer til arbejdet med målsætning, styring og 
ledelse 

 NØGLETAL OG MÅLTAL TIL ARBEJDE MED MÅLSÆTNING, STYRING OG 
 LEDELSE 

 

 



Hensigt er, at… 

…projektet vil gavne hele sektoren og benchmarkingværktøjet 
kan anvendes på tværs af administrationssystemer, 
tidsregistreringsværktøjer mm. 

 
PROJEKTDELTAGERE: 



Projektaktiviteter 

 

1. Udvikling og afprøvning af metoder til, på den mest 
omkostningseffektive måde, at beregne nøgletal, som kan 
indgå i styringen af driften af en boligafdeling/-organisation.  

 

2. Udvikle samarbejde på tværs af boligselskaber og 
administrationer – der skal skabes fælles værktøjer 

 

3. Beregning af nøgletal til brug for benchmarking på en række 
konkrete opgaver og områder i den daglige drift.  

 



Projektaktiviteter 

3. Afdækning af, hvordan nøgletal / erfaringstal benyttes mest 
optimalt til styring af driften af de almene boligafdelinger/-
organisationer.  

 

4. Udarbejdelse af vejledninger til, hvordan nøgletal / 
erfaringstal kan bruges i forskellige sammenhænge til at 
opstille målsætninger for driften.  

 

5. Målrettet arbejde på tværs af sektoren med etablering af en 
central nøgletalsdatabase – fx i samarbejde med 
Landsbyggefonden, BL og AlmenNet. 
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Fælles engagement  

Der er behov for… 

• Enighed om nøgletal så der kan 
sammenlignes  

• Fælles udvikling og brug af 
indberetningsplatform  

• Øget samarbejde med LBF og BL  

 

• Projekterne skal videreføres med 
en ERFA gruppe 
– Fokus på løbende tilpasninger og 

erfaringsudveksling   

– Fortsat fokus på forbedring af 
indberetningssystem 

 



Hvilke nøgletal søger vi?  





Ét fællessprog om grønt 



Status på projektet  

Indtil nu…  

• Der har været gennemført pilot test 

• Evaluering af metode – fra papir til digitalt  

• Første data er blevet behandlet  

 

Næste periode 

• Registreringer over et fuldt år. maj –maj  

• Løbende evaluering af metode og data  

• Udvikling af ledelsesværktøjer  

 



Hvordan registreres der? 







Mere formål 

• Data kan desuden benyttes til:  

 

– Bedre tidsestimering på opgaver i driften 

– Metoder til håndtering af tidsregistreringer  

– Erfaringer med brug af data for udearealer   

– Belastningsindeks for beboerhenvendelser  

– Læring på tværs 

– Erfaringstal til brug for rentabilitet ved udbud  



Nøgletal, statistik m.m.  

Ledelse og styring i 
driften  

Ledelse og styring i 
administrationen 

Bedre almen 
læring  

Statistik fra BL, 
LBF m.m.  



Ledelse og styring i driften  



Arbejde i boligerne  

 
Hvad giver Opgaver? 

– Mange ældreboliger 
– Meget tæt lav byggeri 
– Mange udenfor arbejdsmarkedet 
– Mange med højere indkomst 

OBS 
– Mange forventelige korrelationer i socioøkonomiske data – passe på i costdriver 

analyserne 
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Opg_Ialt_pr_Lejemaal 1.00 -0.46 -0.05 0.58 -0.03 0.03 -0.09 -0.33 0.33 -0.04 0.04 0.12 0.13

zShareFamilieboliger_Lejemaalsenheder -0.46 1.00 -0.54 -0.79 0.05 0.06 0.27 -0.05 0.05 -0.24 0.13 -0.30 0.35

zShareUngdomsboliger_Lejemaalsenheder -0.05 -0.54 1.00 -0.07 -0.08 -0.09 -0.19 0.16 -0.16 0.19 -0.06 0.05 -0.70

zShareaeldreboliger_Lejemaalsenheder 0.58 -0.79 -0.07 1.00 -0.10 -0.12 -0.27 -0.11 0.11 0.10 -0.23 0.36 0.12

zShareErhvervslejemaal_Lejemaalsenheder -0.03 0.05 -0.08 -0.10 1.00 0.82 0.06 0.08 -0.08 0.22 0.51 -0.14 -0.18

zShareInstitutioner_Lejemaalsenheder 0.03 0.06 -0.09 -0.12 0.82 1.00 0.19 0.15 -0.15 0.34 0.71 -0.12 -0.21

zShareGarager_Lejemaalsenheder -0.09 0.27 -0.19 -0.27 0.06 0.19 1.00 0.36 -0.36 0.04 0.57 -0.39 0.04

zShareBoliger_i_etagebyggeri_Antal_lejemaal -0.33 -0.05 0.16 -0.11 0.08 0.15 0.36 1.00 -1.00 0.02 0.37 -0.01 -0.23

zShareBoliger_i_taet_lavt_byggeri_Antal_lejemaal 0.33 0.05 -0.16 0.11 -0.08 -0.15 -0.36 -1.00 1.00 -0.02 -0.37 0.01 0.23

Socio_Uden_uddannelse -0.04 -0.24 0.19 0.10 0.22 0.34 0.04 0.02 -0.02 1.00 0.26 0.70 -0.65

Socio_I_E_ikke_vestlige_lande 0.04 0.13 -0.06 -0.23 0.51 0.71 0.57 0.37 -0.37 0.26 1.00 -0.30 -0.30

Socio_Udenfor_arbejdsmarkedet 0.12 -0.30 0.05 0.36 -0.14 -0.12 -0.39 -0.01 0.01 0.70 -0.30 1.00 -0.32

Socio_Indkomst 0.13 0.35 -0.70 0.12 -0.18 -0.21 0.04 -0.23 0.23 -0.65 -0.30 -0.32 1.00
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Hvad giver Opgaver? 

– Mange med uddannelse 

– Mange “danskere” 

– Mange ældre 

– Mange lejligheder i forhold til andre 

arealer 

– Få penge til løbende vedligehold (115) 



Workshop 

I bedes drøfte følgende i grupperne 

 

1. Er det hensigtsmæssigt at opdele ledelsesinformationerne? 
 

2. Mener I, at der styringsværdi i nøgletallene fra driften? 
 

3. Hvilke statistikker mangler I for at komme i mål med jeres 
effektiviseringer?  

4. Er der begrænsninger for hvad I vil dele med jeres kollegaer?  


