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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.) 



V/S/H 2017 

13 PROJEKTER i alt 
 
Heraf: 
Projekt ”Grundpakke for fleksibel 
viceværtservice” 
(Workshops med beboerdemokrater, 
ansatte og hovedbestyrelsen. 
Besluttet af repræsentantskabet) 
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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 



BESLUTNINGSOPLÆG 
Valget mellem de 3 modeller 



ANALYSEN 
De 4 analysefelter – det praktiske arb. 

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 
 



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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DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



DRIFTSANALYSE & IMPLEMENTERING 
Analyseeksempler fra HedeDanmark 



INSOURCING, OUTSOURCING  
eller  

RIGHTSOURCING 



ntiOUTDOOR er en standard løsning, der skal afhjælpe 
registrering af udenoms arealer som græs, 
flisebelægninger, træer, hække etc. 
 
 
Forudsætningerne er at optimere på følgende områder: 
  
 - Generelt skabe et grunddataoverblik  
 - Overblik over især grønne og grå arealer 
 - Maskinpark, optimering 
 - Forventningsafstemning med afdelingerne 
 - Tidsforbrug, analyser og økonomi 
 - Outsourcing – insourcing og RIGHTsourcing 
 - Ensartet kvalitet på tværs af afdelinger og mennesker 
 - Inspektioner – fremdrift i byggeriet. 







IMPLEMENTERINGSPLAN 
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