


PRAKTISK ERFARING MED 
NØGLETAL OG BENCHMARK



Præsentation af 
Boligkontoret Fredericia

• Oprettet som et administrationsselskab i 2004

• Administrationsselskab for 4 boligorganisationer fra 
2005 med ca. 5.000 lejemål og ca. 70 afdelinger.

• Ny Ledelse i 2007

• Fusioneret til en boligorganisation pr. 1/1 2011 med en 
bestyrelsen på 21 personer – senere 9.

• Ca. 80 medarbejder.

• Gennemført renovering af 2 store boligområder-
anslået værdi 1,5 mia. kr. i 2012-2018. Herunder 
boligsocial helhedsplan nu på 3. periode. 



EGEN KONTROL & 
FORVALTNINGSREVISION
Første skridt:

Bestyrelsen gennemførte i 2007/2008 workshop med henblik på et visions-
og målsætningsprogram 
Dette resulterede i et dokument som omhandlede 7 forskellige områder.

Boligkontoret Fredericias første forvaltningsrevisions rapport blev 
udarbejdet for året 2008 og indeholdte 4 målinger.   

De første mange år blev rapporten udarbejdet en gang årligt og primært 
forbi vi skulle – ellers kom revisionen efter os.



EGEN KONTROL & 
FORVALTNINGSREVISION

Næste skridt:

Behov for øget fokus på området, så der blev i 2011 nedsat 
et forvaltningsrevisionsudvalg bestående af 
beboerdemokrater og medarbejdere.

Resultatet heraf er et øget antal målinger og flere 
målrettede målinger i forhold vision og handleplan, 
herunder fokus på benchmark af administrationsbidraget og 
renholdelse-/vedligeholdelses udgifter i afdelingerne. 

Bestyrelsen og ledelsen arbejder fortsat med vision- og 
handleplan, og der bliver hvert 3.-4. år udarbejdet en ny 
visions og handleplan – seneste gældende fra 2018-2021.

Forvaltningsrevisionsrapporten for 2018 omhandlede 18 
målinger og konklusion på hvert område i handleplanen. 



Strategiske økonomiske mål
 2010 blev det besluttet, at administrationsbidraget ikke 

må stige mere end stigningen i netto pris indekset.



Strategiske økonomiske mål
 2018 blev det besluttet, at vi skal ligge i top 3 – fra 

bunden i forhold til vores ”tvillinger”



Strategiske økonomiske mål
 I 2017 blev der stillet overordnede effektivitets mål for 

vores boligområder.

 Der skulle spares 14 mio kr. frem mod 2020. 

 Der stiles efter at hente 10 % af den samlede 
huslejeomsætning. 

 Enten som reel huslejenedsættelse eller en fastfrysning 
af huslejen på 2018 niveau.



Strategiske økonomiske mål



Den praktiske del. – Adm.
 Vi har haft fokus på vores omkostninger på et tidligt 

tidspunkt. Tydelig udmelding – herunder ingen fyringer.

 Reorganiseret. Når en medarbejdet stopper – ikke altid 
genansættelse.  

 Vi har målt på vores ”produktionshastigheder” i mange 
år og resultaterne er udmeldt i de relevante teams.

 Opfordret alle til at spotte spild / uhensigtsmæssige 
måder at udfører opgaver på.

 Fra 2019 indført konkrete mål på administrative 
områder. – Nu går der rigtigt sport i den.



Kvalitet – pris ?  
 Registrering af klagesager.

 Kundetilfredshed.





Den praktiske del. – Boliger
 Boligkontoret Fredericias tilgang til effektiv drift er ikke 

et sparekatalog, men fokus på at tilrette arbejdet bedst 
muligt for at undgå spild og udnytte ny teknologi

 Driftschef og inspektører har gennemført uddannelse 
med fokus på effektiv drift i 2016/2017.

 Der er afholdt workshops med afdelingsbestyrelserne i 
2016/2017.

 Kick off møde med varmemester i 2017

 Gennemført screening af alle afdelinger i forår 2018. I 
forhold til 10 potentielle tiltag.

 Mulige tiltag er drøftet med afdelingsbestyrelsen på 
budgetmøde maj/juni 2018.

 Klar udmelding – ingen fyringer, men stillinger bliver 
ikke nødvendigvis genbesat



EFFEKTIV DRIFT



Status på effektiv drift.



SPØRGSMÅL?
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