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EFFEKTIV DRIFT: RESSOURCESTYRING
Det er godt og vel et år siden, at aftalen imellem BL, KL 

og regeringen om en fortsat effektiv drift af de almene 

boliger trådte i kraft. Mange effektiviseringstiltag er 

påbegyndt, og et af de steder, hvor der særligt findes 

potentialer, er igennem en strategisk og tilrettelagt 

ressourcestyring i driften. Gevinsterne ses i optimerede 

arbejdsgange og processer, som samtidig er med til at 

højne kvaliteten i arbejdet i selve udførelsen, men i lige 

så høj grad i relation til ledelsen.

   På dette ERFA-møde præsenterer fsb deres endnu 

ikke udgivede digitale ressourcestyringsmodul eDrift, 

som bliver tilgængeligt for alle boligorganisationer. Med 

eDrift får medarbejderne et praktisk værktøj, som på en 

enkel måde er med til at strukturere hverdagen og sikrer, 

at ingen opgaver overses eller glemmes. Ledelsen og 

administrationen får samtidig mulighed for at trække en 

lang række data og statistikker ud af systemet, der kan 

bruges i den overordnede planlægning.

   Kom med, når vi drøfter potentialerne ved en 

struktureret og strategisk ressourcestyring på baggrund 

af de erfaringer, som kan udledes af de allerede 

implementerede indsatser.

PROGRAM 

1. Velkommen til dagens ERFA-møde 
 v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL 

2. eDrift 
 v/forvaltningskonsulent Margit Koltze, fsb

3. Pause 
4. Lokal case fra en boligorganisation 
5. WORKSHOPS/Ressourcestyring og eDrift  

– hvad virker? 
6. Opsamling og sandwich

Som deltager på ERFA-mødet får du: 

• Præsentation af konkrete ressourcestyringsinitiativer 

•  Inspiration og ideer til ressourcestyring 

•  Hvad virker? Konkrete erfaringer fra andre 

boligorganisationer

TID OG STED 
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet:

5. oktober 2017, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus, 
Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere). 

11. oktober 2017, kl. 9-12 i Aalborg Kongres & Kultur 
Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg (maks. 30 deltagere).

23. oktober 2017, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg  (maks. 40 deltagere).

31. oktober 2017, 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/ klik her!

   Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er 

750 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/driftsnet/arrangementer-indhold/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

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

Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk

ERFA-MØDER
EFFEKTIV DRIFT: RESSOURCESTYRING 

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- 

og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.
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