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Lige kort – hvem er fsb?

• Grundlagt 1933

• 12.215 boliger i København, Frederiksberg og Rødovre

• 82 afdelinger

• Boligtyper: ungdoms-, familie-, og ældreboliger

• 800 boliger under opførsel

• Administrerer 800 boliger for Gladsaxe Kommune

• Boliger til unge 1.738 (765 fsb ungdomsboliger og 973 kollegieboliger, 

som fsb administrerer)

• 335 fuldtidsstillinger

• Egen administration
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Effektivisering

Hvordan arbejder organisationsbestyrelsen med at 

implementere effektiviseringsdagsordenen hos 

afdelingsbestyrelserne ?

Nøgleordene er:

Samarbejde, dialog og respekt for forskellighed

Og et (endeligt) opgør med: 

-”ingen kvaler – beboerne betaler !”

- Og tak for et vink med en vognstang og de 2 %
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De 4 centrale politiske mål i fsb

OB har besluttet 4 centrale mål i effektiviseringen i fsb:

• Alle afdelingers driftsbudgetter skal frem til 2020/21 nedsættes gennem mere 

digitalisering, udbud, driftsfællesskaber, bedre arbejdsgange og planlagt 

bygningsdrift

• Der skal forsat gives plads til forskellighed og forskellige serviceniveauer i 

boligafdelingerne

• Bevidsthed skal øges hos beboerne om, hvad de selv kan gøre for at passe 

på huslejen

• Administrationsbidrag skal være uændret gennem effektive arbejdsgange, 

digitalisering og adm. af flere lejemål pr. medarbejder
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Vejen mod effektiv drift og lavere husleje

Beboerdemokratiet sætter takten

Afdelingsbestyrelse og administration får input i 2017:

• Samtaler mellem direktion og afdelingsbestyrelser

• Samtaler mellem afdelingsbestyrelser og OB i 

Sektionerne

• Vigtigt, at vi lytter til alle parter, ude på afdelingerne, i 

ejendomskontorerne og i administrationen
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Ude på afdelingerne

Særlig fokus på: 

• hvad kan beboerne selv gøre på afdelingerne, og hvad 

koster de enkelte aktiviteter

• Konto 119: lokaler af enhver art og bestyrelsessekretærer

• Kostægte priser på vaskerier og festlokaler

• Mere digitalisering og fokus på selvbetjening på fsb.dk
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Ude på afdelingerne

• Fælles udbud og fælles indkøb

• Driftsfællesskaber

• 1.000 nye lejemål uden ekstra ansatte i administrationen

• It-understøttelse (e-syn, e-drift, ESDH)

• Energirenoveringer via Energipuljen

• Udlicitering af sæsonbetonet arbejde (alt det grønne)
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…ikke to afdelinger er ens !

Vi analyserer og forholder os til alle vores driftskonti, men vi 

måler på bundlinjen og ikke på de enkelte konti:

Gode og legitime forklaringer på, at to afdelinger vægter 

f.eks. konto 114 Renhold forskelligt

I fsb er vi robuste til at have afdelinger, der har særlige 

kendetegn 
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Den videre proces 2018

• Organisationsbestyrelsen udmelder konkrete mål på 

driftskonti til alle afdelinger i 1. kvartal 2018

• Høringsfase for afdelingsbestyrelser i 2. kvartal 2018

• Driftschefen og afdelingsbestyrelse på hver afdeling 

udarbejder budget 2019 i 2. kvartal 2018 bl.a. på 

baggrund af udmeldte mål fra organisationsbestyrelsen, 

indarbejdelse af nye indkøbsaftaler, udlicitering m.m.

• Afdelingsmøderne beslutter budget 2019 i 2. og 3. kvartal 

2018



10

Reglerne, der styrer det hele

Sektoren styres udefra:

§ 12 a. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at boligorganisationen 

udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer 

kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og 

målsætninger


