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INDLEDNING
Formålet med denne pjece er at orientere om baggrunden for, at der i den almene sektor i disse dage og i
årene fremover er sat fokus på, at vi skal effektivere.

Samtidig har vi ønsket, at pjecen kan danne platform
for en konstruktiv debat i VIBO både på afdelingsniveau, områdeniveau og på selskabsniveau om, at der er
grundlag for at optimere driften i VIBO.

Driften af vores afdelinger har fået politisk bevågenhed, da omkostningerne til afdelingernes drift påvirker
huslejen og dermed de offentlige ydelser.

BAGGRUND
VIBO har altid fokuseret på, at vores afdelinger har et
fornuftig og konkurrencedygtig huslejeniveau under
hensyntagen til, at der ikke bliver gået på kompromis
med afdelingernes vedligeholdelsesstandard.

Det er vigtigt at nævne, at det er den samlede almene
boligsektor, der måles. Der stilles således ikke krav om
effektivisering af den enkelte boligorganisation eller
boligafdeling.

Målet, både for så vidt angår VIBOs administration og
i de enkelte afdelinger, har altid været, at driften skal
udføres effektivt.

Selvom VIBO som sådan ikke straffes, hvis vi undlader
at effektivisere (mere end vi gør i dag), har aftalen
medført, at VIBOs organisationsbestyrelse har sat effektivisering på dagsordenen.

I forbindelse med at regeringen, KL og BL i juni 2016
indgik en aftale om et nationalt effektiviseringsmål for
den almene sektor, er der sat ekstra fokus på, at driften
i de almene boligorganisationer udføres effektivt.
Effektiviseringsmålet er 1,5 mia. kr., som skal være
indfriet i regnskaberne for 2020. Udgangspunktet er
regnskaberne for 2014.

VIBOs tilsynskommune – København – har varslet, at effektivitet også der er et fokuspunkt. Således vil emnet
fremadrettet være et fast emne på dagsordenen på de
årlige styringsdialogmøder.
Og i de øvrige kommuner, hvor VIBO har boliger, vil emnet også blive behandlet på styringsdialogmøderne.
Boligforeningen VIBO
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ORGANISERING
- HVEM HAR ANSVARET FOR EJENDOMMENS DRIFT
Organisationsbestyrelsen

Driftspersonalet

Selvom organisationsbestyrelsen har det juridiske ansvar for VIBO, herunder de enkelte afdelingers drift, har
man i VIBO tradition for, at flest mulige beslutninger
tages lokalt. Kun i ekstraordinære situationer går organisationsbestyrelsen og i sidste ende repræsentantskabet ind i spørgsmål, der vedrører den enkelte afdelings
interne driftsforhold.

Rent politisk er det driftspersonalet, der iværksætter
opgaverne. Dette lige fra ejendommens renholdelse,
beboerservice, bygningsvedligehold, tilsyn med tekniske installationer og indkøb af driftsmidler (fx kontorartikler og reservedele). Afdelingens driftspersonale
er derfor en væsentlig aktør i forbindelse med at sikre
optimal ejendomsdrift.

Afdelingsmødet

Driftschefen

Afdelingens øverste myndighed er afdelingsmødet. Det
er afdelingsmødet, der beslutter driftsbudgettet og
de prioriteringer, der vedrører afdelingens drift. Det er
således afdelingsmødet, der kan beslutte at afsætte
penge til specielle tiltag i afdelingen både på kort og
lang sigt, ligesom det er afdelingsmødet, der skal vedtage ændringer af afdelingens driftsforhold.

Det vil i første omgang være afdelingens driftschef, der
inddrages, såfremt afdelingsbestyrelsen har ønsker om
ændringer i afdelingens driftsforhold. Dette lige fra
normering til ændret valg af håndværkere og ønsker
om at ændre prioriteringen mellem indsatsområderne
renhold, bygningsvedligehold, tekniske installationer
og beboerservice.

Afdelingsbestyrelsen

Områdechefen

Tilsynet med afdelingens drift varetages af afdelingsbestyrelsen, der tilser, at driften sker ud fra de beslutninger, der er truffet på afdelingsmødet. Det er afdelingsbestyrelsen, der har det daglige samarbejde med VIBOs
administration samt de lokale ejendomsfunktionærer.
Det er endvidere afdelingsbestyrelsen, der sammen
med VIBOs administration udarbejder et oplæg til
budget for den kommende periode samt i samråd med
driftspersonalet prioriterer igangsætning af de vedligeholdelsesarbejder, afdelingsmødet har vedtaget.

Hvis der ønskes mere radikale ændringer omkring
driften, inddrages områdechefen, der i den sidste
ende er aftaleberettiget, såfremt der f.eks. er tale om
personaleændringer eller aftaler, der vedrører andre
afdelingers drift.

Repræsentantskab

Organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse
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ER DET MULIGT AT EFFEKTIVISERE?
Det enkle svar er ja, men………
Det er vigtigt at arbejde ud fra fakta, og i den forbindelse har vi i VIBO nogle arbejdsredskaber til brug for
den enkelte afdelingsbestyrelse:

driftspersonalet eller VIBOs administration til at vurdere, om der er forhold i afdelingen, der trænger til et
serviceeftersyn, samt om der er forhold, der eventuelt
kan løses på en anden og mere effektiv måde end i dag.

Tvillingeværktøj

Pas dog på. Benchmarktal kan være misvisende, og man
skal altid kende baggrunden for tallene.

Tvillingeværktøjet er udarbejdet af Landsbyggefonden.
Afdelingsbestyrelsen kan ud fra tvillingeværktøjet
sammenligne afdelingens nøgletal med andre sammenlignelige almene boligafdelinger i Danmark.
Tvillingeværktøjet kan man få adgang til via Landsbyggefondens hjemmeside lbf.dk

Tal alene gør det ikke. Selvom benchmarktallene viser,
at man på visse poster er højere placeret end andre,
kan der være en rigtig god forklaring.
•

Store grønne arealer kontra små

Effektiviseringsenhedens benchmarking for udregnet
besparelsespotentiale.
Disse tal viser et teoretisk besparelsespotentiale for
den enkelte afdeling. Besparelsespotentialet angives
som et enkelt måltal, men det er muligt at gå dybere
ned i tallene og få oplyst på kontoniveau, hvor der er
det største besparelsespotentiale.

•

Afdelingens alder har betydning for vedligeholdelsesudgifterne

•

Kildesortering koster

•

Affaldsskakte kan være bekostelige i mandetimer

•

Elevatorer er rigtigt dyre i service og vedligehold

•

Parkeringskældre er vedligeholdelsesmæssigt dyre

Intern benchmarking

Ovenstående er bare eksempler på, at afdelinger, der
umiddelbart ligner hinanden, kan have store forklarlige
forskelle i driftsudgifterne, og det kræver ofte specialviden at gennemskue tallene i diverse benchmarkanalyser.

VIBOs økonomiafdeling har udregnet nøgletal for de
enkelte afdelinger i VIBO, således at afdelingerne har
mulighed for at sammenligne på tværs.
Ovenstående redskaber kan anvendes til inspiration
af afdelingsbestyrelsen, eventuelt i samarbejde med

Boligforeningen VIBO
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HVAD KAN AFDELINGSBESTYRELSEN GØRE?
Effektiv drift var på dagsordenen på et temamøde i
VIBO den 21. februar 2017. Den præsentation, der blev
vist på mødet, kan læses på VIBOs hjemmeside under
punktet ”afholdte møder”.
Bliv inspireret af Landsbyggefondens tvillingeværktøj.
Se andre almene boligafdelingers nøgletal og sammenlign med din afdeling.
På afdelingsbestyrelsesweb kan afdelingsbestyrelsen
finde både benchmarktal, som er udarbejdet af regeringens nedsatte effektiviseringsenhed, og de nøgletal,
VIBOs økonomiafdeling har udarbejdet.
Spørg. Afdelingsbestyrelsen kan altid rette henvendelse
til afdelingens driftschef. Her kan der rejse de spørgsmål, der er afledt af enten tvillingeværktøjet eller
benchmarktallene fra effektiviseringsenheden og VIBOs
økonomiafdeling.
Sæt jer sammen i afdelingsbestyrelsen og tag nogle
indledende drøftelser om potentielle effektiviseringsmuligheder. Er der ting, som kan gøres anderledes,
bedre og billigere?
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Hvis I mangler oplysninger eller ønskes svar på eventuelle spørgsmål, så inddrag gerne driftspersonalet.
Brug årsgennemgangen til at tage punktet effektivitet
op. Vær proaktiv og vurder, om den måde I gør tingene i
dag, er den mest optimale.
Tag punktet op på områdemøder og bliv inspireret af
hinanden indenfor samme driftsområde.
Deltag i VIBOs formandsmøder/temamøder, hvor der
også sker erfaringsudveksling under overskriften ”Effektivisering”.
Hvis afdelingsbestyrelsen har brug for bistand til at
få benchmarktal analyseret, kan afdelingsbestyrelsen
kontakte afdelingens driftschef, der vurderer, om der
skal inddrages andre i VIBO.

Effektiv drift

INSPIRATION
I organisationsbestyrelsen har man drøftet indsatsområder, som her oplistes til inspiration for afdelingsbestyrelsens videre drøftelser og arbejde med effektivisering:

Indkøb
•

Rammeaftaler og indkøbsaftaler med håndværkere?

•

Fællesindkøb områdevis

•

Tilslutning til fælles indkøbsordninger indenfor den
almene sektor.

Digitalisering
•

I de fleste afdelinger er ejendomskontoret digitaliseret med IT udstyr og I-syn i forbindelse med
fraflytningssyn

•

Afdelingsbestyrelsen har adgang til afdelingsbestyrelsesweb, og beboere har adgang til beboerweb

•

Er der andre områder, hvor digitalisering giver
mening?

Automatisering
Robotternes indtog er først lige begyndt. I VIBO har vi
ikke erfaring med brug af robotter i forbindelse med
løsning af driftsopgaver, men ud fra indhøstede erfaringer fra vores kolleger i andre boligorganisationer kan
det ikke afvises, at brug af robotteknologi kan skabe
effektivisering.
Som eksempler kan nævnes:
•

Robotplæneklippere

•

Droner i forbindelse med tilbudsgivning og opmåling.

Øget samdrift
VIBO har i mange år haft fælles drift via områdevise
ejendomskontorer og i enkelte områder fælles maskinpark.
Vurder om øget samdrift giver mening, dette enten
med naboafdelingerne eller områdevis.

Boligforeningen VIBO
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Lokal drift
Er aftalerne vedr. serviceniveau optimale:
•

Vedligeholdelse

•

Renholdelse

•

Serviceniveau overfor beboerne

•

Ukrudtsbekæmpelse manuelt/eller mekanisk

•

Niveau for trapperengøring

•

Ressourcebesparelser vand/varme/fælles el

•

Vurder maskinparken (flere små maskiner eller
færre store maskiner).

Outsourcing/insourcing
Drøft med driftschefen om der er områder, hvor det
bedre kan betale sig at få arbejdet gjort af eksterne
firmaer i stedet for ansat personale og modsætningsvis, om der er arbejder, hvor det bedre kan betale sig
at lade arbejder udføre af ansat personale i stedet for
eksterne firmaer.
Her skal man nok tænke sig rigtigt godt om, idet en
ændring nogle gange er svær at rulle tilbage.
Emnet er følsomt. Det har aldrig været et dagsordenspunkt, at vores arbejde med effektivisering skal medføre færre ansatte.
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Dette er ej heller organisationsbestyrelsens dagsorden,
men modsætningsvis er vi forpligtet til at vende hver
en sten, når vi som sektor skal medvirke til at vurdere,
om vi kan bidrage til at opfylde aftalen mellem regeringen, KL og BL.
Nu skal det ikke glemmes, at insourcing dels kan medføre flere ansatte, samtidig med at lokalt håndværksarbejde kan udføres billigere af ansat personale end med
eksterne håndværkere.

Sammenlægning af afdelinger
Vurder om det giver mening, at man sammenlægger sig
med naboafdelingen. Der kan være store driftsbesparelser, og en sammenlægning af to eller flere afdelinger
kan skabe økonomisk robusthed. Inddrag VIBOs økonomiafdeling, hvis der er brug for en økonomisk vurdering
af eventuelle fordele.

Fortætning
Vurder om der indenfor afdelingens matrikel er mulighed for at bygge flere boliger. Dette kan enten være på
et tomt grundstykke eller ved at bygge en ekstra etage.
VIBOs byggeafdeling hjælper gerne med at vurdere, om
der er muligheder indenfor eksisterende lokalplaner.
At få flere boliger i en afdeling kan hjælpe med at gøre
afdelingen mere økonomisk robust.

Effektiv drift

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Som nævnt indledningsvist er der ikke krav om, at den
enkelte afdeling skal effektivisere, men lad os i fællesskab benytte anledningen i forbindelse med den aftale,
der er indgået mellem regeringen, KL og BL til at tage
et serviceeftersyn på, om der er områder i VIBO, hvor
det ligger ”lige til højrebenet” at indføre effektiviseringstiltag i vores boligafdelinger.
Tænk på: Det handler om beboernes husleje.
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