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Almene Fagpriser 

Mange spændende driftsprojekter på Almene fagpriser 2017 

https://bl.dk/almene-fagpriser-2017/drift/ 
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Næste møde d. 23. november 2017 

Vi vil gerne bruge tid på at: 

 

- Evaluere 

- Jeres ønsker og forslag 

- Se frem mod 2018 
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Outsourcing 

Hvorfor skal vi outsource driftsopgaver i vores boligorganisationer: 

 

Opnå bedre kvalitet ved at benytte sig af en specialist frem for selv at udføre 

opgaverne 

Opnå lavere pris 

Opnå en højere forrentningsgrad (afkast af det investerede) af den 

investerede kapital 

Gøre faste omkostninger variable 
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Insourcing 

Hvorfor skal vi insource driftsopgaver i vores boligorganisationer: 

 

Vi insourcer for at bevare arbejdspladser 

Vi vælger ikke at outsource af samme årsag 

Vi ønsker større kontrol med driften 

Kan give bedre kvalitet 

Kan give større fleksibilitet for organisationen 
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Workshop 

Hvor er de største barriere for outsourcing? 

Hvad kan nemmeste outsources? 

Hvilke områder outsourcer jeres organisation i dag? 

Alt der ikke er core-business bør outsources! - Er drift en kerneforretning og 

hvorfor? 

Hvad kan ikke outsources og hvorfor? 
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DriftsNets nye benchmarking-værktøj 

Hvorfor? 

Hvor langt er vi i udviklingsfasen? 

Hvordan adskiller det sig fra tvillingeværktøjet? 

Next step  

Har i ønsker eller ideer til værktøjet? 



Hvorfor var det nu lige vi skulle have et 
benchmarknig værktøj? 

Boligkontoret Danmarks projekt – Bedre almen læring 

Ønske om mere detaljeret benchmarking af driftsopgaver 

Viden på detailniveau om driften – 114 og 115 

Fælles database og læringsredskab 
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Hvor langt er vi i udviklingsfasen? 

Kildeoversigt 

 

LBF Regnskabsdatabase: 

4040.085 - Lejemål 

114 - Renhold 

117 - Fraflytningsudgifter 

121 - Årets henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 

122.1 - Årets henlæggelser til fælleskonto (B-ordning) 

122.2 - Årets henlæggelser til indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 

402 - Opsparede henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 

403 - Opsparede henlæggelser til fælleskonto (B-ordning) 

404 - Opsparede henlæggelser til indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 

  

LBF tvillingeværktøj: 

M² udeareal 

 

Leveret af LBF almen analyse: 

Antal fraflytninger pr. afdeling. 
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Benchmarkingværktøjet - forsiden 



Renhold mv. 

1
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, 



. 
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Renhold og istandsættelse mv. 

1
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Benchmark vs. Tvillingeværktøjet 
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Tvilling 

Organisationsniveau 

‒ Op til 20 tvillinger 

‒ Regnskabstal pr. lejemålsenhed 

Afdelingsniveau 

‒ Op til 20 tvillinger 

‒ Samtlige afdelinger i organisationen 

‒ Regnskabstal pr. m² boligareal 

  

Benchmark 

Organisationsniveau 

‒ Sortere efter regnskabsår og region 

‒ Regnskabstal pr. lejemål, m² udeareal og fraflytning 

Afdelingsniveau 

‒ Sortere efter regnskabsår, region og A/B ordning 

‒ Én afdeling vs afdelinger i andre organisationer 

‒ Én afdeling vs alle afdelinger i organisationen 

‒ Regnskabstal pr. lejemål, m² udeareal og fraflytning 



Next step 

Udgifter til maskinpark 

Håndværker udgifter 

Driftsansatte pr. afdeling 
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DATA 1. Fraflytningsudgifter 

+ henlæggelser 

2. Maskinpark, 

håndværksudgifter, 

ansatte pr. afdeling 

3. Grønt, sne og 

renhold. 

Beboerservice 

Datakilder LBF Stamdata Boligorganisationer Boligorganisationer 



Har I ønsker eller ideer til værktøjet? 

Særlige områder af driften 

Bestemte konti 

Analyser af driften 
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Egne tal - konvolutter 

Hvad tænker I? 

Kan det bruges? 
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