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Princip  

Bestyrelse 

Demokrati 
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Beboere 
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De første blandt ligemænd ! 

Adm. 

• →Orientere 

•Udføre 

Best. 

• →Orientere 

• ←Krav 

Beboere 

• Anerkende 

• ←Ønsker 



Hvem er vi / hvad måles vi på 

Boligerne, udearealerne m.v. 

 Standarder for materialer og arkitektur 

 Vedligeholdelses- og renholdelsesniveau 

 Ventelister og tilbud 

 Tryghed 

 Service 

 Image Administrator/Boligorganisation/Afdeling 

 



Eksterne ”krav”: 

Maksimumsbeløb 

Renoveringsrammer 

Bygningsreglementer 

Miljøkrav 

Huslejeniveau 

 Låneforhold 

Kommunalbestyrelsen 

Markedet 



Lov om almene boliger 

»§ 6 a. Boligorganisationen skal 
sikre en forsvarlig og effektiv drift 
af boligorganisationen og dens 
afdelinger, herunder udøve god 
økonomistyring og egenkontrol og 
løbende fremme kvalitet og 
effektivitet.« 



Lov om almene boliger 

 »§ 14 b. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede 
ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. 

 Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af 
boligorganisationen og dens afdelinger og skal sikre, at den 
organiseres og tilrettelægges effektivt. 

 Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for 
vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger m.v. og for, at der i 
afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil. 

 Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og 
implementere mål for forbedring af effektivitet, såfremt 
effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder. Mål og 
initiativer skal fremgå af styringsrapporten.« 

 



Visioner 

Værdier 

Målsætninger 

Politikker 

Operationelle mål 

Bestyrelsen definerer: 



Administrationen udfører: 

 Iværksætte aftalte tiltag 

Forretningsgange 

Organisationens struktur 

Udarbejder dokumentation 

Fremlægger benchmark 

Orienterer om udfordringer 

Orienter om fremdrift 
 

 

 



Effektivitet Boliggården 

Bestyrelsen: 

Vi prioriterer, at 
fastholde vores 
egne ansatte 

 

Administrationen 

Organisation 

Opgaver  

Arbejdsmetoder 

  Sygefravær 

 



Effektivitet Boliggården 

Administration: 

 Indkøbsaftaler 

Udbud  

Håndværkervalg 

Maskindeling 

Budgetlægningen 
 

Bestyrelsen: 

Vi skal blive ved 
med at sikre 
lave udgifter på 
drift 

 



Effektivisering Boliggården 

Bestyrelsen: 

Vi skal sikre en 
ordentlig 
tilstand i vores 
bygninger 
 

 Administration: 

 Eksterne 
tilstandsrapporter 

 Samarbejde mellem 
afdelinger på 
projektniveau 

 Tilstrækkelige 
henlæggelser 

 



Effektivisering Boliggården 

Bestyrelsen: 

Kontrol af 
fremdrift 
 

Administration: 

Tal for udgifter 

Benchmark 

Status 

 

 


