


Bedre Almen Læring
Nøgletal og benchmarking i den almene sektor



Agenda

Bedre Almen Læring – projektet kort fortalt 

Projektets kontekst – effektiv drift i den almene sektor

Resultater, konklusioner og anbefalinger

Hvis man vil i gang

Næste skridt



Projektet kort
Hvorfor?

• Vi har svært ved at sammenligne afdelinger og selskabers driftsudgifter, så det 
afspejler effekt af arbejdsmetoder, driftsmodeller mm.

• Vi ved ikke, hvor mange servicebesøg vi har hos en beboer, og vi ved ikke, hvad det 
koster at slå 1 m2 græs eller salte 1 m2 gangsti.

• Vi har et ringe sammenligningsgrundlag på pris, hvis vi indhenter tilbud fra 
eksterne.



Projektet kort
Målsætninger

• At udvikle konkrete nøgletal på 60 – 70 % af opgaverne i den daglige drift.

• At udvikle ensartede metoder, redskaber og standarder for indsamling af data.

• At udvikle omkostningseffektive metoder til tids- og opgaveregistrering.

• At inspirere til brug af nøgletal til målstyring og driftsudvikling.



Projektet kort
Hvad vi har ønsket at undgå



Projektet kort
Hvad har vi gjort?

Beboerservice Opgavetype
Antal/m2 bolig/antal 

lejemål/intern-ekstern løsning

VVS-opgaver
Reparationer/udskiftning af 
blandingsbatterier, toiletter mv. Antal opgaver

El-opgaver
Reparationer/udskiftning af 
stikkontakter, lampeudtag mv. Antal opgaver

Tømreropgaver
Reparationer/udskiftning af 
vinduer, døre, paneler mv. Antal opgaver

Øvrige opgaver
Ophængning af billeder, 
indstilling af tv-kanaler, 
flytninger og lign.

Antal opgaver

Driftsopgaver Opgavetype Tid/m2 udeareal

Græsslåning Græs Tidsregistrering

Hækklipning Hæk Tidsregistrering

Bede og anden beplantning
Staudebede, Prydbusk, 
Bunddækkende Buske /Busket, 
Træer

Tidsregistrering

Renhold Faste belægninger Tidsregistrering

Snerydning Faste belægninger Tidsregistrering

Renovation / affaldshåndtering
Affaldskurve, containere, 
storskrald, containerrum mv.

Tidsregistrering

Om data
Antal registreringer i alt 27.312
Antal registreringer efter rensning 21.780
Forekomstregistreringer 15.093
Tidsregistreringer 6.687

Om deltagere
Boligorganisationer 9
Afdelinger 60
Lejemål 7.049
Medarbejdere 81

1. april 2017 – 3. april 2018
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Projektets kontekst
Effektiv drift i den almene sektor



Projektets kontekst
2016 - der blev indgået en aftale…





Hvorfor så store afvigelser i 
udgifter på 114 per lejemål?

- Kvalitet?
- Byggeriart?
- Byggerialder?
- Beboersammensætning?
- Udearealers størrelse?
- Udearealers indretning?
- Eller noget helt 

syvende…?





Benchmarking i BDK
Løbende målstyring



Eksempler på benchmarking i BDK
Udgifter til istandsættelse af flytteboliger
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Eksempler på benchmarking i BDK
Eksterne leverandører – timepriser VVS
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VVS EL Murer Tømrer 

Ribe Kr. 505 Kr. 550 Kr. 496 Kr. 492

Midtjysk Kr. 571 Kr. 566 Kr. 497 Kr. 507

Fyn Kr. 555 Kr. 619 - Kr. 490

Helsingør Kr. 583 Kr. 628 Kr. 528 Kr. 503

Hillerød Kr. 588 Kr. 584 Kr. 499 Kr. 487

Allerød Kr. 614 Kr. 634 Kr. 517 Kr. 520

Holte Kr. 621 Kr. 590 Kr. 519 Kr. 486

Gns. Kr. 577 Kr. 595 Kr. 509 Kr. 498

Eksempler på benchmarking i BDK
Eksterne leverandører – benchmarking på tværs af landet



Eksempler på benchmarking i BDK
Antal lejemål per medarbejder
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Kort drøftelse ved bordene

Bruger I de tilgængelige værktøjer til benchmarking i jeres 
organisation?

Hvilke og hvordan?





Resultater

www.almentid.dk

Vejledning til 
registrering 

10 NØGLETAL

RÅDATA

AlmenHæfte – Bedre 
Almen Læring

http://www.almentid.dk/


Resultater
Almentid.dk – simpelt registreringsværktøj



Resultater
Vejledning til ensartet registrering



Resultater
10 nøgletal

Beboerserviceopgaver Nøgletal Fortolkning

VVS-opgaver 0,771 Antal besøg per lejemål per år

El-opgaver 0,393 Antal besøg per lejemål per år

Tømreropgaver 0,313 Antal besøg per lejemål per år

Øvrige opgaver 1,819 Antal besøg per lejemål per år

Beboerserviceopgaver i alt 3,296 Antal besøg per lejemål per år

Driftsopgaver Nøgletal Fortolkning

Græsslåning 1,339 Timer per måned per 100 m2 i vækstsæson

Hækklipning 6,095 Timer per måned per 100 lbm i vækstsæson

Bede og anden beplantning 5,168 Timer per måned per 100 m2 i vækstsæson

Renhold 0,518 Timer per måned per 100 m2

Snerydning 0,123 Timer per måned per 100 m2 i snesæson

Renovation /affaldshåndtering 0,663 Timer per måned per lejemål 

Forekomstregistrering
15.093

Tidsregistrering
6.687



Resultater
…og rigtig meget rådata…

Fordeling af opgaver 
på kategorier

Fordeling af opgaver 
under øvrige

Fordeling af opgaver 
løst internt / eksternt



Resultater
Vurdering af effektivitet
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Resultater
Vurdering af potentiale ved ‘indlicitering’ og kompetenceafdækning
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Intern Blandingsbatteri Defekt toilet Radiator Stoppet vask/afløb Vandrør utæt el. lign. Vandtryk Varmt vand mangler Øvrige

5001-9, Hedemarken 146 47 38 10 47 13 4 28

Ekstern Blandingsbatteri Defekt toilet Radiator Stoppet vask/afløb Vandrør utæt el. lign. Øvrige

5001-9, Hedemarken 41 15 18 119 27 7
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Resultater
Vurdering af effektivitet – med forbehold…
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Potentialer ved detaljeret benchmarking
• Bedre tidsestimering på opgaver i driften = bedre grundlag for 

planlægning og ressourcestyring
• Belastningsindeks for beboerhenvendelser 
• Erfaringstal til brug for rentabilitet ved udbud
• Mulighed for at dokumenterer effekter af tiltag og indsatser 

over tid
• Potentiale for at udpege relevante indsatsområder
• Grundlag for arbejde med målsætninger
• Gennemsigtighed i dialog med bestyrelser (internt)
• Læring på tværs (eksternt)



Om data og dataindsamling
Antal registreringer per måned i projektperioden
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Om data og dataindsamling
Hvad siger medarbejderne?

”Jeg glemmer ind imellem at registrere”

”Almentid.dk er nemt at bruge”

”Udfordringen er at få det gjort i en travl hverdag”

”Spild af tid!”

”For lidt info i starten”

”Det har været OK, men det er vanskeligt at opretholde 
motivation, når det blot er en ekstra opgave, der ikke 
hjælper mig i hverdagen, og resultatet ikke er entydigt”

”Svært at vide hvad der var græsslåning og grønt arbejde”



Om data og dataindsamling
Opsamling på evaluering

Evaluering blandt medarbejdere
• Vejledningen til registrering har været brugt i 

meget lav grad
• Generelt god formidling af projektets formål
• Generel holdning, at registreringsværktøjet 

har været nemt at bruge
• Løbende information om mulighed for at 

indmelde fejl, rette i registreringer mv. har 
ikke været tilstrækkelig

• Der har ikke været tilstrækkelig feedback –
medarbejderne ville gerne have set flere 
resultater undervejs

• Medarbejderne er generelt skeptiske overfor 
hensigten med registrering

Evaluering i projektgruppen
• Skepsis overfor hensigten med 

registreringerne skabte modstand og i en vis 
udstrækning registreringsanarki

• Manglende lokal forankring hos lokale ledere
• For mange deltagere til at sikre en ensartet 

og konsekvent registrering i hele perioden
• Manglende funktionalitet ved almentid.dk:

– Ikke mulighed for at lave notifikationer
– Opgaver kan ikke pauses
– Der kan ikke registreres på flere opgaver på en 

gang
– Registreringer er afdelingsafhængige





Hvordan laver vi egne nøgletal?
Hvad skal vi registrerer på?

TIDSREGISTRERING
• GRØNT

– GRÆSSLÅNING
– HÆKKLIPNING
– BEDE OG ANDEN 

BEPLANTNING
• RENHOLD OG SNE

– ALM. RENHOLDELSE
– RENOVATION/AFFALDSHÅ

NDTERING
– SNERYDNING

FOREKOMSTREGISTRERING (ANTAL OPGAVER)
• BEBOERSERVICE

– VVS-OPGAVE
• STOPPET VASK / AFLØB
• BLANDINGSBATTERI
• VANDRØR UTÆT ELLER LIGN.
• DEFEKT TOILET
• VARMT VAND MANGLER
• VANDTRYK
• RADIATOR
• ANDET ___________________

– EL-OPGAVE
• KONTROLBESØG
• SPRUNGET SIKRING
• KOMFUR / KØLESKAB
• STIKKONTAKT
• LAMPEUDTAG
• HJÆLP TIL EL-AFLÆSNING
• ANDET____________________

– TØMREROPGAVE
• VINDUE / VINDUESKARM
• DØR / DØRKARM
• LÅGE, SKUFFE I KØKKEN/BAD
• ANDET__________________________

– ØVRIGE OPGAVER I LEJEMÅL
• UDLEVERING AF P-TILLADELSE, 

NØGLEBRIK, VASKEKORT ELLER LIGN.
• OPHÆNGNING AF BILLEDER
• FLYTNING AF MØBLER
• INDSTILLING AF TV-SIGNAL
• ANDEN HJÆLP MED PERSONLIGE 

PROBLEMER
• ANDET______________________



Hvordan laver vi egne nøgletal?
Hvor længe skal vi registrere og hvordan laver vi beregninger?

Hvordan beregnes nøgletal for driftsopgaver?

Hvis I i løbet af to måneder i vækstsæsonen har brugt 20 timer på at slå 1500 m2 græsplæne 
beregner I nøgletallet med følgende formel: 

100*20 /(2*1500) = 0,67 timer per måned per 100 m2 græsareal. Det vægtede gennemsnit i 
databasen er 1.3 timer per måned per 100 m2 græsareal. 

OBS. Der er forskellige formler for beregning af nøgletal på driftsopgaverne. Læs mere om de 
konkrete nøgletal på www.driftsnet.dk. 

Hvordan beregnes nøgletal for beboerserviceopgaver?

Hvis I i løbet af en måned har registreret henvendelser fra 75 ud af 350 lejemål ifm. fx VVS opgaver,
beregner I nøgletallet med følgende formel: 

12 mdr.*75 VVS-opgaver/350 lejemål= 2.57 besøg per lejemål per år.

http://www.driftsnet.dk/


Næste skridt

• Mere data → Bedre fortolkninger af nøgletallene

• Fælles sprog for de opgaver vi registrerer på – et nyt projekt?



Næste skridt



Ét fælles sprog om grønt



Et benchmark puslespil…

Tak for jeres tid…
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