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SB i dag 

• 2000 boliger – ca. 50 medarbejdere 
- 12 i administrationen 
- 4 i serviceafdelingen 
- 34 i driften 

• Ca. 29 boligafdelinger, beliggende i og omkring 
Slagelse 

• Omsætning på ca. 300 mio. kr. 
• De seneste 3 år: 

- Renoveringer for ½mia. kr. 
- Nybyggeri for 70 mio. kr.  
- I gang med nybyggeri til 275mio. kr. 



Den almene sektors udfordringer 

• Grundlæggende udfordring nr. 1 – skabe viden 
om og overblik over de nødvendige grunddata 

• Effektivisering af den almene sektor (8-10 % af 
drift og adm.) 

• Øget digitalisering og automatisering af 
processer 

• Ny ledelsesrolle 
Fra forvalter til udvikler til professionel 
virksomhedsleder 



V/S/H 2017 

 
VISION: 
 
Vi er en top-professionel virksomhed - med styr 

på fundamentet  
Vi påvirker udviklingen - lokalt, regionalt og 

nationalt  
Vi har fokus på service - baseret på lyst og viden  
Vi finder attraktive fælles løsninger - med plads til 

individualitet 
 



V/S/H 2017 

13 PROJEKTER i alt 
 

Heraf: 

Projekt ”Grundpakke for fleksibel 
viceværtservice” 
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”Professionel, transparent & effektiv drift” 

• Projektoplæg besluttet af organisationsbestyrelsen i efteråret 2015 
• Samarbejdsmodel med HedeDanmark 
• Målet for projektet: 

- Effektivisering 
- Ensartet service 
- Mulighed for fleksibilitet 
 
De 3 modeller: 

A. At Slagelse Boligselskabs afdelinger fortsætter deres drift, som den er i 
dag, med nødvendige justeringer/optimeringer.  

B. At Slagelse Boligselskab effektiviserer den eksisterende drift og 
organisering, af bl.a. maskinpark, arbejdsdeling mv. 

C. At Slagelse Boligselskabs drift effektiviseres i samarbejde med 
HedeDanmark 

 



Processen for projektet 



ANALYSEN 
De 4 analysefelter 

ARBEJDETS 
ORGANISERING 

- Driftschefer og viceværter ud 
fra fælles skabelon 

TIDSFORBRUG 
- Elementbeskrivelser fra HD 

- Medarbejderseminar 
- Medarbejdersparring  

- Kvalitetssikring 

MASKINPARKEN 
- Dataoverblik/HD 

- Gennemgang af hele ”parken” 

EFFEKTIV DIGITAL 
OPMÅLING 

- Elementbeskrivelser fra HD 
- Samarbejde med Skel.dk 

- Droneopmåling 
- Kvalitetssikring 



ANALYSEN 
Arbejdets organisering 



ANALYSEN 
Effektiv digital opmåling 



ANALYSEN 
 
• Adgang til HD’s ”maskinrum” 
• Hvad koster det os i dag? 
• Hvad kan HD gøre det for? 
• Hvad er der af besparelsespotentiale i de 3 

modeller? 
• Hvad kræver det af investeringer i de 3 modeller? 
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20/80 eller 80/20 
- Chancen for succes 

• Alle 3 modeller skal beskrives ud fra en 360°s analyse 
• Økonomi 
• De organisatoriske udfordringer 
• Forsyningssikkerhed 
• Digitalisering/automatisering 
• Faglig udvikling/kvalitet 
• Kompetencer 
• Intern risikoanalyse 
• ”Beboer-tryghed”  
• Proces for implementering 

 
 



REFLEKSION & SPØRGSMÅL 
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INSOURCING, OUTSOURCING  
eller  

RIGHTSOURCING 

Den 31. maj 2017 skulle slaget 
stå i repræsentantskabet 



DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



BESLUTNINGSOPLÆG 
Valget mellem de 3 modeller 



BESLUTNINGSOPLÆG 
Organiseringen i den valgte model 

Driftschef 

Områdeleder 
Driftsområde  

Sydbyen  
(afd. 5, 12 og 23) 

Områdeleder 
Driftsområde  

Kollegiet 
(afd. 2, 4, 8, 13, 15, 17, 20, 

21, 25, 26, 27, 30 og 31) 

Driftschef 

Områdeleder 
Driftsområde Skovvænget 

(afd. 6, 7, 11, 18 og 24) 

Områdeleder 
Driftsområde Grønningen 
(afd. 0, 3, 9, 10, 14, 16, 28 

og 32) 



BESLUTNINGSOPLÆG 
De øvrige konsekvenser i den valgte model 

Fokusområde Konsekvens/kommentar 

Ressourcepåvirkning Den samlede bemanding reduceres med 3 stillinger. 

Service/kvalitet En større ressourcebase i hvert område giver større sikkerhed for at levere en stabil service samt 

øget faglig udveksling mellem medarbejderne. 

Driftsøkonomi Den årlige besparelse på mandskab og maskinel vil være ca. 1.4 mio. kr.  

Materiel - Vi effektiviserer med det maskinel vi har i dag 

- Der skal investeres i biler til de 4 områder 

Lokaler og faciliteter Vi har allerede de fysiske rammer og faciliteter, som der er behov for i de 4 områder. Vi skal dog 

være opmærksomme på, at der skal justeres på kontor/personale faciliteter, og ombygges i især 

afd. 30, Kollegiet. 

Nuværende faciliteter i afdelinger, som ikke skal rumme et områdekontor, frigøres til andre 

formål.  

Etableringsomkostninger Ca. 500.000 kr. til indretning af nye faciliteter, evt. finansieret af selskabets dispositionsfond. Salg 

af maskinel. 

Organisatorisk Der oprettes nye stillinger som områdeleder og områdeassistent. Stillingerne tilstræbes besat via 

opslag blandt eksisterende medarbejdere. 

Opgaverne kan umiddelbart løses med de eksisterende kompetencer. 

Implementeringstid På baggrund af, at vi råder over alt maskinel, faciliteter og har ejendomsfunktionærer ansat, 

vurderes det at denne model vil kunne være implementeret i løbet af 1-1,5 år. 

Beboernes oplevelse Den daglige service leveres af en mindre gruppe ejendomsfunktionærer. 

Personlige henvendelser skal ske til de fire ejendomskontorer. 

Der vil være en stor genkendelighed af ejendomsfunktionærer.  

Beboerne vil i det daglige møde ejendomsfunktionærer fra Slagelse Boligselskab.  

Samlet det forventes det, at beboerne fortsat vil opleve nærhed i fh.t. ejendomsfunktionærerne. 



IMPLEMENTERINGSPLAN 


